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YHTEENVETORAPORTTI MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINNASTA JA
TALOUDESTA 1.1 - 30.6.2021
Hankkeen nimi:

MAL-verkosto perustoiminta

Toteuttaja:

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä/MALverkoston koordinaatio

Rahoittajat:

Ympäristöministeriön hankerahoitus 29.500 €
Väylävirasto 20.000 €
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 10.000 €
ARA 10.000 €, Kuntaliitto 6.000 €, HSL ja HSY
yhteensä 9.000 €
Muut jäsenkunnat ja seudut (17 kpl a 6.000 €)
102.000 €
Yhteensä 186.500 €
Yhteyshenkilö:

projektipäällikkö Tero Piippo

Puhelin:

0400-388735

Sähköposti:

tero.piippo@tampereenseutu.fi

Raportointijakso:

1.1.-30.6.2021, aiemmat raportoinnit toteutettu
kahdesti vuodessa

HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA (v. 2021)
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
1.1.-31.3.2021, jonka jälkeen HYMY-hankkeen
projektipäälliköksi valittiin Aada Vihanta.

Aada Vihanta

HYMY-hankkeen projektipäällikkö 1.3.2021 alkaen
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VERKOSTON JÄSENALUEET JA TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖTAHOT VUONNA 2021
MAL-verkoston toiminnalla tuetaan
jäsenyhteisöjen MALPE-työtä ja integraatiota
vertaisoppimisen ja yhteisen sparrauksen kautta
sekä keskustelua kaupungistumisen vaikutuksesta
kaupunkiseutujen MALPE-työhön.

yliopistoedustajat; Aalto-yliopisto/ YTK-ryhmä,
Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus
SYKE, HYMY Sparrausryhmä, Helsingin seudun
vetovoimaiset asemanseudut hanketyöryhmä
sekä valikoidut konsultit.

MAL-verkosto muodostui v. 2021 ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana 18 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, mutta Rovaniemi tuli
uutena jäsenenä mukaan MAL-verkoston
toimintaan.
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
lopulla.

Kuvio 1. MAL-verkoston jäsenalueet ja -kaupungit
seuduittain vuoden 2020

VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ
Ohjausryhmän kokouksia pidettiin raportointikaudella 26.1, 24.3 sekä 25.5. Kokousaineistot löytyvät MALverkoston sivuilta tästä linkistä. Puheenjohtajana toimi apulaisjohtaja Jarmo Linden (ARA) ja
varapuheenjohtajana yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen (Oulun 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 1.1. - 30.6.2021
1. ELÄVÄT ASEMANSEUDUT
HANKE
MAL-verkosto (koordinaatio) osallistui yhteistyökumppanina Suomen kasvukäytävän Fiksu Assa 2 -hankkeen
(hanke päättyi 31.5.2021) ohjausryhmätoimintaan (kokoukset 26.3.2021 ja 14.6.2021) ja toteuttamiseen.
Hankkeen toiminnallisia painotuksia olivat mm. keväällä 2021 toteutettu liityntäpyöräilyn viestintäkampanja
– pyöräillen asemalle 10 minuutissa. Fiksu arki assalle -yrityskehitysohjelmassa kasvuyritykset ja
kumppaniyritykset loivat uusia arjen palveluja asemanseuduille. Ohjelman tavoitteena oli luoda kestävän
arjen palveluja, lisätä asemanseutujen viihtyisyyttä ja edistää raideliikenteen houkuttelevuutta. Ohjelmassa
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pilotointiin uusia palveluratkaisuja pääkaupunkiseudun ja Hämeenlinnan asemanseuduilla yhdessä yritysten
kanssa. Ohjelman toteutti Gaia Consulting.
Hankkeen viimeisessä ohjausryhmässä arvioitiin 31.5.2021 päättyneen hankkeen toteutusta ja tuloksia.
Asteikolla 1-5 ohjausryhmä arvioi hankkeen tuottaneen uutta tietoa ja oppeja asemanseutujen
kehittämiseen vähähiilisen liiketoiminnan alustoina keskiarvolla 4. Toiminnassa korostui hankkeen yhteistyö
sekä ketteryys. Ohjausryhmältä kysyttiin myös, millaisia asemanseutujen kehittämishankkeita tarvitaan
jatkossa. Vastuksissa korostuivat monitoimijuuteen liittyvät yhteistyömallit sekä matkaketjujen kehittäminen.

2. ASUMINEN JA ASUINYMPÄRISTÖT
MIKSERI- HANKE (Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden
näkökulmasta 2020-2021) tutkii lähiympäristöjen kaupunkikudoksia, toiminnallista sekoittuneisuutta ja
kestävän liikkumisen edellytyksiä kaavoituksen, maankäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmätyön apuna.
MAL-verkosto ja Suomen ympäristökeskus toteuttavat hanketta, rahoittajina ovat lisäksi ARA ja Väylävirasto.
Hanketta ohjaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii YM:n edustaja Lisätietoa hankkeesta löydät
hankesivulta (SYKE).
Työssä kehitetään ja sovelletaan menetelmiä alueiden sekoittuneisuuden tarkastelulle ja laaditaan niiden
pohjalta suosituksia kaupunkiseutujen kestävään kehittämiseen toimintojen sekoittuneisuuden
näkökulmasta. Sekoittuneisuuden menetelmiä sovelletaan Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja
Tampereen kaupunkiseudulla yhteistyössä MAL-verkoston kanssa. Kevään aikana hankkeessa on järjestetty
seutu- ja kaupunkikohtaiset työpajat. Tämän lisäksi hankkeessa on järjestetty kaksi valtakunnallista, kaikille
avointa tilaisuutta: kick off- tilaisuus järjestettiin 10.12.2020, sekä seutujen yhteinen työpaja 12.4.2021.
Valtakunnallinen loppuseminaari järjestetään marraskuussa 2021.

3. LIIKENNE JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN
HANKE
Traficomin ja MAL-verkoston yhteistyöhankkeen käynnistys: Valmisteltiin MAL-verkoston Traficomin
rahoitusosuudella toteutettava SUMP osana seudullista maankäytön ja liikenteen yhteissuunnittelua –
SEUTU-SUMP- hanke ja sen konsulttitoimeksianto. Toteutettiin tarjouskilpailu, jonka arviointi ja hankkeen
käynnistys jäivät toiselle raportointikaudelle, kesälomien jälkeen. Hankkeen toteutusaika 8-12/2021.
Hankkeessa tehtävän konsulttityön tuloksena syntyy tilannekuva ja suositukset SUMP-suunnittelun ja toteutusmallin kokonaisvaltaisuudesta ja laajuudesta erilaisilla kaupunkimaisilla alueilla Suomessa, ml MALsopimusseudut. Tarkoituksena on arvioida, ovatko SUMP-mallin käytännöt Suomessa kunta- vai aluekohtaisia
ja minkälaista muutosta vaadittaisiin kokonaisvaltaisen mallin käyttöönottamiseksi. Tarkemmin hankkeen
aikana on tarkoitus tarkastella minkälaiset valmiudet kaupungilla/ seudulla on laajentaa SUMP- työskentelyä
toiminnalliselle kaupunkiseudun kattavaksi ja minkälaista ohjelmallista tai resursseihin perustuvaa tukea
seudut tähän tarvitsisivat. Lisäksi tavoitteena on arvioida, täyttääkö nykytoimin toteutettavat SUMP
variaatiot kokonaisvaltaisen, kestävään liikkumiseen pohjautuvat suunnittelun tarpeita valtakunnallisesti.
Hankkeessa järjestetään MAL-verkostolle yhteinen työpaja ja hankkeen päätyttyä tuotokset levitetään
verkostoon ohjausryhmä- ja seminaarityöskentelyn kautta.
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YHTEISTILAISUUS I
Traficom ja MAL-verkosto järjestivät Väylät & Liikenne 2021 päivillä pysäköintiaiheisen
kumppaniwebinaarin: Strategic parking policy as an essential part of a sustainable transport system.
Webinaarin ulkomainen puhuja oli saksalainen Martina Hertel, joka on mukana koordinoimassa laajaa EUrahoitteista projektia Park4SUMP. Lisäksi kuultiin ajankohtaisia esityksiä kotimaasta: Kotkasta, Oulusta,
Tampereelta, Turusta ja Pirkanmaalta. Teemawebinaari järjestettiin Teams-alustalla webinaarina ja
videosessiona 16.3.2021. Aineistot tästä.
YHTEISTILAISUUS II
HYMY- verkostohanke ja MAL-verkosto järjestivät Kävelyn ja pyöräilyn taloudellisten vaikutusten arviointi –
yhteiswebinaarin 24.2.2021. Tilaisuuden taustalla oli se huomio, että COVID epidemian myötä kanslaisten
liikunta-aktiivisuus on vähentynyt entisestään liikuntapaikkojen sulkeutuessa ja harrastusten peruuntuessa.
Samaan aikaan kävely- ja pyöräilyinfran merkitys on korostunut turvallisessa ja terveellisessä liikkumisessa.
Laadukkaalla kävely- ja pyöräilyinfralla on kiistaton vaikutus liikunta-aktiivisuuteen, mutta monissa kunnissa
investoinnit kävelyyn ja pyöräilyyn edellyttävät taloudellisten vaikutusten arviointia. Tilaisuuden keynote
puhuja oli Tommi Vasankari UKK instituutista. Katso kaikki tilaisuuden esitykset tästä.

4. IHMISLÄHTÖINEN JA ÄLYKÄS YHDYSKUNTASUUNNITTELU
HANKE
PERUS-SKENE-hanke (VN TEAS 2021 5.8. 2021–2022) tutkii, kuinka yhdyskuntarakenteen kehityksen ja
muutosvoimien jatkuva seuranta voidaan yhdistää kaukonäköiseen ennakointityöhön. Hankkeessa tuotetaan
tietoa yhdyskuntarakenteen kehityksestä ja tilannehuonemainen toimintamalli, jotka molemmat tukevat
alue- ja yhdyskuntarakenteen strategista ohjausta. Hanketta ohjaa valtioneuvoston edustajista koottu
ohjausryhmä ja hanketta toteuttaa Aalto-yliopiston konsortio, johon kuuluvat Aallon lisäksi Suomen
ympäristökeskus (SYKE) ja MAL-verkosto. MAL-verkoston koordinaatio vastaa hankkeessa työpajojen
valmistelusta ja toteutuksesta yhteistyökumppaneiden kanssa.
Hankkeessa järjestetään jokaiseen työosuuteen liittyvä työpaja (4 kpl). Ensimmäinen niistä järjestettiin
28.5.2021 klo 9-12.30 teemalla ”Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat muutosvoimat ja ilmiöt”.
Työpajan muistio ja aineistot löytyvät hankesivulta uutisesta: Miten megatrendit näkyvät alue- ja
yhdyskuntarakenteessa?
Hankkeen toinen, Perusuraan keskittyvä työpaja järjestetään 7.9. 2021, klo 12.30-16.00. Syyskuun työpajan
työpajassa arvioidaan ja kehitetään perusuran keskeisiä elementtejä, alueellista sisältöä, polkuriippuvuuksia,
kuvaustapoja, epävarmuuksien huomioon ottamista ja hyödyntämistä. Työpajan valmistelutyö on ollut
käynnissä jo kesäkuussa 2021.
Ajantasaisin tieto hankkeesta, mm. hyödyllinen ilmiö- ja trenditarkastelu ensimmäisestä työpajasta, löytyvät
Hankesivulta (Aalto).
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YHTEISTILAISUUS II
MAL-verkosto järjesti 16.2.2021 vakiintuneille MAL-sopimusseuduille (Helsingin-, Turun-, Tampereen- ja
Oulun seutu) seurantatyöpajan, jossa keskusteltiin MAL-sopimusten seurannan ajankohtaisista asioista sekä
uudistamis- ja kehittämistarpeista. Tavoitteena oli edistää kokemusten vaihtoa ja vertaisoppimista ja hakea
vastauksia mm. siiihen, miten seuranta palvelisi entistä paremmin seudun tarpeita ja miten tehdään
seurannasta entistä vaikuttavampaa ja pitäisikö valtion ohjeistaa selkeämmin seurannan prosessia, jotta eri
sopimusalueiden seuranta ja vaikuttavuusarviointi olisi yhteismitallisempaa. Seudun kuntien ja valtion tulisi
kehittää yhdessä vaikutusten arviointimenetelmiä, jotta toimenpiteiden vaikutuksia voidaan kuvata
tarpeellisilta osin yhdenmukaisesti. Valtion tulisi myös tarjota sopivia tietoaineistoja ja tietopohjaa seutujen
käyttöön. Seutujen esitysaineistoihin pääsee tästä.

YHTEISTILAISUUS II
MAL-verkosto järjesti raportointikaudella yhteistyössä ympäristöministeriön ja Kuntaliiton kanssa
Kaupunkiseutusuunnitelmien webinaarin 26.4.2021. Webinaarissa esiteltiin kaikkien MAL-sopimusseutujen
suunnittelutilannetta ja käytiin keskustelua kaupunkiseutusuunnitelmien laatimisen prosesseista ja
resursseista, sisällöistä, viherrakenteesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä ja digitalisaation edistämisestä
yhdyskuntasuunnittelussa.
Webinaarissa käsiteltiin seutujen kokemuksia nykymenettelyistä, suunnittelun sisältöjä, MAL-kysymysten
integraatiota ja suunnittelun antia MAL-sopimusmenettelyyn ja miten MRL-uudistuksen
kaupunkiseutusuunnitelma palvelisi parhaiten eri seutuja ja miten uusi menettely muuttaisi
suunnittelutilannetta. Esitysaineistot ja videotallenteet löytyvät tästä.

HYMY-hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminenverkostohanke 2019-2021
Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintamisen ja hyvinvointijohtamisen kehittämisen verkostohanke
HYMY:n viimeinen vuosi käynnistyi tammikuussa. Keväällä 2021 hankkeessa pidettiin viimeiset
hyvinvointijohtamisen työpajat, joissa käytiin läpi ilmiölähtöisen suunnittelun integroimista
hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laadintaan sekä päätösten vaikutusten
ennakkoarviointia.
Lisäksi toteutettiin monialaisen hyvinvointityön nykytilaselvitys ja HYMY-hankkeen vaikutusten arviointi. Tätä
työtä toteuttamaan valittiin aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Selvityksestä käy ilmi, että HYMY-hanke
on onnistunut lisäämään hyvinvointityön monialaisuutta kunnissa sekä parantamaan kuntien ymmärrystä
rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutuksista. Hankkeen erityisinä onnistumisina mainittiin
asuinympäristön ja muun ympäristön merkityksen esille nostaminen, paikkatietoaineiston ja StrateGISmenetelmän hyödyntäminen ja niiden käytön oppiminen, monialaisen yhteistyön lisääminen sekä
ilmiölähtöisen suunnittelun prosessin opetteleminen hankkeen aikana.
Edelleen kunnissa on kuitenkin kehitettävä hyvinvointityön monialaisuutta, opeteltava ilmiölähtöisyyttä ja
päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. Hanke on toiminut hyvänä starttina näiden osa-alueiden
integroimiseen hyvinvointityöhön, mutta näiden muuttamiseksi pysyväksi osaksi hyvinvointityötä on tärkeää
miettiä, miten hankkeen alulle panemia asioita jatketaan kunnissa hankkeen loppuessa.
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MAL-VERKOSTON ALUEIDEN VÄLISEN YHTEISTYÖN TEEMAVERKOSTOHAKU
Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti keväällä haun Alueiden välisen verkostoyhteistyön temaattisiin
verkostoihin ja kehittämisvyöhykkeisiin. Alueiden välisellä temaattisella ja toiminnallisten alueiden tai
vyöhykkeiden verkostoyhteistyöllä vahvistetaan kumppanuutta, kokemusten vaihtoa ja kehittämistoimien
kansallista vaikuttavuutta. Rahoituksella haetaan uusia avauksia ja kokeiluja sekä niistä käynnistyviä
kehitysprosesseja.
MAL-verkosto jätti yhteistyökumppaneiden kanssa valmistellun ”Kaupunkiseuduille elinvoimaa integroivasta
kaupunkiseutusuunnittelusta ja tiedolla johtamisesta” -ehdotuksen Työ- ja elinkeinoministeriölle 1.6.2021.
Hakemuksessa hyödynnettiin vuodenvaihteessa valmistuneen MAL-verkoston ulkoisen arvioinnin tuloksia.
Arvioinnin tuloksilla haettiin entistä parempaa kykyä ratkaista jäsenistön MALPE-suunnitteluun liittyviä
haasteita ja ajankohtaisista ilmiöistä kumpuavia nousevia trendejä kaupunkien ja seutujen
suunnittelutyöhön. Arviointi antoikin perustaa MAL-verkoston jatkosuunnittelulle, toiminnan jatkuvalle
kehittämiselle sekä TEMin Teemaverkostohakemuksen valmistelulle.
Hakemusten arviointi toteutetaan kesäkuussa 2021 kaikkien hakemusten osalta. Valinnat ja päätöksen
rahoituksesta tekee työ- ja elinkeinoministeriö kesä-heinäkuun vaihteessa.
Verkoston ehdotuksessa integroidaan elinvoimanäkökulma ja tiedolla johtaminen
kaupunkiseutusuunnittelun perusteisiin ja kaupunkiseutujen erityispiirteisiin. Siihen sisältyy kaksi
toteutusosiota: I Kaupunkiseutujen kestävä ja yhteensovittava MALPE-työ sekä II Kaupunkiseutusuunnittelu
ja sopimuksellisuus elinvoiman edistäjinä. Kokonaisuus sisältää koordinaatiohankkeen ohella MAL-verkoston
strategisiin painotuksiin liittyvää 8 kehittämishanketta. Strategiset kärkiteemat ja asemanseutujen
kehittäminen, monimuotoistuva asuntorakenne, Kaupunkiseutujen kestävä liikennejärjestelmä ja MALsuunnittelun perinne pohjaavat verkoston ehdotuksessa tiedollisen pohjan vahvistamiseen T&K toimijoiden
ja elinkeinoelämän kanssa.

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
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tilaisuudesta kertovalle sivulle. Verkoston toiminnan jatko on koettu jäsenistön ja sidosryhmien kannalta
tarpeelliseksi. Verkkosivut uudistettiin kevään 2019 aikana ja niihin tehtiin uudistuksia raportointikaudella.
Uusin kesäkuun verkostokatsaus kattoi yli 900 asiantuntijaa.
Tuotettu materiaali ajalla 1.1. -30.6.2021
Kustannus + alv
Lyyti Premium-lisenssi tapahtumanjärjestelmä
450 €
Verkostokirje /-tiedote, kesäkuukuu 2021
490 €
Asemanseutu.fi ylläpito
244 €
Teemaverkostohaku asiakirja, visualisointi ja taitto (Jenga) 1190 €
Muu aktiivinen sidosryhmäviestintä
-

TALOUDEN TOTEUMA
MAL-verkoston perustoiminnan rahoittavat kuntaosuuksien lisäksi Väylä, Traficom, ympäristöministeriön
hankerahoitus, Suomen Kuntaliitto ja ARA.
Taulukko 1. Verkoston perustoiminnan vuoden 2021 tulot (€):

Väylä +Traficom
30 000
Valtion hankerahoitus
29 500
ARA
10 000
Kuntaliitto
6 000
HSL ja HSY yhteensä
9 000
Muut kunnat 17 * 6.000 102 000
Yhteensä
186 500
Taulukko 2. Talouden toteuma 1-6/2021, verkoston perustoiminta (€).
MAL-VERKOSTO 1.1-30.6.2021.PERUSTOIMINTA

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

TA 2021
190500

TOT 1-6/2021
0,00

TOT %
0,00

0
190500

0,00
0,00

0,00
0,00

126500
46500
15500
2000
190500

54998,33
13633,99
2449,85
0,00
71082,17

43,48
29,32
15,81
0,00
37,31

Mikseri hankkeen kustannukset 1-6/2021 = 27093 €
Perus-Skene hankkeen kustannukset 1-6/2021 = 3456 €

Raportti hyväksytään MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksessa 27.8.2021.

11

12

LIITE MALVERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO 30.6.2021
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