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YHTEENVETORAPORTTI MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINNASTA JA
TALOUDESTA 1.1 - 30.11.2021
Toiminnan kohde:

MAL-verkosto koordinaatio (perusvoimavarat)

Toteuttaja:

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä/MALverkoston koordinaatio

Rahoittajat (vuosi 2021):

Ympäristöministeriön hankerahoitus 29.500 €
Väylävirasto 20.000 €
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin
hankerahoitus 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 €
VN TEAS Perus-Skene hanke, v. 2021 osuus 12 000
euroa 20 000 euroa v. 2021-2022).
Yhteensä 198.500 €
Yhteyshenkilö:

kehittämispäällikkö Kati-Jasmin Kosonen, MALverkosto

Puhelin:

040 195 2852

Sähköposti:

kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

Raportointijakso:

1.1.-30.11.2021 (joulukuun laskelmat valmistuvat
alkuvuonna 2022)

HENKILÖSTÖ HANKKEEN AIKANA (v. 2021)
Henkilön nimi

Tehtävänimike ja vastuualue projektissa

Tero Piippo (31.8.2021 asti)

projektipäällikkö, kokonaisvastuu: hallinto ja
toimenpiteet, Kati-Jasmin Kosonen 1.9.2021 lähtien

Kati-Jasmin Kosonen (1.11.2021 lähtien)

kehittämispäällikkö, vastuu: kokonaisvastuu
verkostotoimenpiteet, hallinto ja talous,
verkostosuhteet, kv-yhteistyö

Eero Purontaus (1.12.2021 lähtien)

suunnittelupäällikkö, 1.12.2021 -31.12.2023),
vastuualueena Elinvoimaiset kaupunkiseudut toteutus
ja kansainvälinen yhteistyö
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Aada Vihanta (1.10.2021 lähtien)

projektisuunnittelija 1.10.-31.12.2021), verkoston
tapahtumat, viestintä ja Teemaverkostohankkeiden
valmistelu

Heli Suuronen (31.3.2021 saakka)

projektisuunnittelija: verkostotoimenpiteiden ja
tapahtumien valmistelu, HYMY-hankkeen vetovastuu
1.1.-31.3.2021.

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.

yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE, HYMY
hankeryhmä, 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, Liikenne
ja viestintävirasto Traficom sekä Suomen
Kuntaliitto. Muut ministeriötoimijat olivat
valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö
sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Lisäksi
kumppaneina toiminnassa olivat
yliopistoedustajat; Aalto-yliopisto, Tampereen

Kuvio 1. MAL-verkoston jäsenalueet ja -kaupungit
seuduittain vuonna 2021.
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VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ
Ohjausryhmän kokouksia pidettiin raportointikaudella 26.1.2021, 24.3.21, 25.5.2021, 27.8.2021 sekä
läsnäkokous 14.10.2021 Tampereella. Vuoden viimeinen kokous pidetään 17.12.2021 hybridinä Helsingistä ja
verkossa. Kokousaineistot ja ohjausryhmän kokoonpano löytyvät MAL-verkoston sivuilta tästä linkistä.
Puheenjohtajana toimi apulaisjohtaja Jarmo Linden (ARA) ja varapuheenjohtajana yleiskaavapäällikkö Paula
Paajanen (Oulun kaupunki). Raportointikaudella ohjausryhmän laajuutta lisättiin kahdella uudella MALsopimusseudulla eli Kuopiolla ja Lahdella. Verkoston ohjausryhmän seudut ovat: Helsingin seutu, Joensuun
seutu, Jyväskylän seutu, Kuopion Lahden seutu, Oulun seutu, Porin seutu, Tampereen kaupunkiseutu ja
Turun seutu.

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 VERKOSTOSTRATEGIAAN JA YHTEISTYÖSOPIMUKSEEN 2019 - 2022
Verkoston strategiset painotukset linjattiin v. 2018 sidosryhmien työpajassa, pienryhmässä (puheenjohtajisto
ja verkoston koordinaatio) ja ohjausryhmän kokouksissa. Verkoston strategiset painopisteet linkittyvät
kestävän yhdyskuntarakenteen strategiseen suunnitteluna ja toimenpiteiden valmistelun tukeen eri
suunnittelutasoilla. Läpileikkaavina teemoina kulkevat kaikessa MAL-verkoston toiminnassa vähähiilisyys
(ilmastonäkökulma), digitaalisuuden hyödyntäminen, strateginen malpe-suunnittelun seututaso,
sopimuksellisuuden edistäminen ja kehittäminen sekä kansainvälisten hyvien käytäntöjen mallioppiminen.
Kaupunkiseuduille Elinvoimaa ja kilpailukykyä MALPE-koordinaatiolla tarkoittaa suunnittelun
kokonaisvaltaisuutta, jossa huomioidaan toimintalinjojen välinen synergia.
Verkoston sisällöt painottuvat kaudella 2019 - 2022 seuraaviin toimintalinjoihin
 Elävät asemanseudut (Fiksu Assa, asemanseutujen palvelut, asemanseutujen
maankäyttökysymykset)
 Asuminen ja asuinympäristöt (kaupunkiympäristön laatu, sosiaalinen kestävyys, monimuotoinen
asuminen)
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Liikenne- ja kestävä liikkuminen (liikenteen ja maankäytön yhteensovitus, saavutettavuus ja yhteydet,
liikkumispalvelut, jakamistalous, pysäköintiratkaisut)
Ihmislähtöinen ja älykäs yhdyskuntasuunnittelu (arjen sujuvuus, kuntalaisten osallistuminen,
digitalisaation hyödyntäminen)

Kuvio 2. Verkoston toimintalinjat ja niiden läpileikkaavat teemat vuosina 2019 - 2022.
Verkoston sisällöt painottuvat kaudella 2019 - 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)

TOIMENPITEET PAINOPISTEITTÄIN 1.1. - 30.11.2021
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
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kumppaniyritykset loivat uusia arjen palveluja asemanseuduille. Ohjelman tavoitteena oli luoda kestävän
arjen palveluja, lisätä asemanseutujen viihtyisyyttä ja edistää raideliikenteen houkuttelevuutta. Ohjelmassa
pilotointiin uusia palveluratkaisuja pääkaupunkiseudun ja Hämeenlinnan asemanseuduilla yhdessä yritysten
kanssa. Ohjelman toteutti Gaia Consulting.
YHTEISTILAISUUS
MAL-verkoston koordinaatio järjesti aiemmin Asemanseutuverkostona tunnetulle yhteistyökumppaneille
asemanseutukehittämisen tilannepäivityksen torstaina 18.11.2021 Teamsissa. Tämä 2,5 tunnin keskustelu
päivitti eri toimijoiden ajankohtaisia tavoitteita ja haasteita asemanseutukehittämisen suhteen. Tilaisuuteen
osallistuivat Traficomin, Väylän, ympäristöministeriön, Helsingin seudun, Tampereen seudun ja MALverkoston koordinaation sekä kuntaliiton edustajat. Keskustelu liittyi verkoston Elinvoimaiset
kaupunkiseudut Asemanseutujen kehittämisosion toteutukseen.

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.
Mitä on maankäytön sekoittuneisuus ja miten sitä voisi mitata kaupunkiseuduilla? Työssä kehitetiin ja
sovellettiin menetelmiä alueiden sekoittuneisuuden tarkastelulle sekä laadittiin niiden pohjalta suosituksia
kaupunkiseutujen kestävään kehittämiseen toimintojen sekoittuneisuuden näkökulmasta. Sekoittuneisuuden
menetelmiä sovelletaan Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Tampereen kaupunkiseudulla
yhteistyössä MAL-verkoston kanssa. MAL-verkosto ja Suomen ympäristökeskus toteuttivat hankkeen
kaupunkien kanssa yhteistyössä, rahoittajina ovat olleet ympäristöministeriö, ARA ja Väylävirasto. Hanketta
on ohjannut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Juha Nurmi YM:stä.
Hankkeen tuloksena on syntynyt raportti, johon kootaan analyysien tulokset ja menetelmä sekä erityyppisten
alueiden kehittämissuositukset. Hankkeen tulokset tukevat maankäytön, toimintojen ja liikenteen
kokonaisvaltaista suunnittelua. Hankkeen loppuraportti julkaistiin Syken julkaisusarjassa.
Raportti: Helminen, V., Heikinheimo, V., Tiitu, M., Nyberg, E., Rehunen, A., Kosonen, L. (2021). Sekoittunut
yhdyskuntarakenne ja sen mittarit. MIKSERI-hankkeen loppuraportti. Suomen ympäristökeskuksen raportteja
44/2021. Suomen ympäristökeskus. (pdf 20,72 Mb)
YHTEISTILAISUUS I
Seutu- ja kaupunkikohtaiset työpajat järjestettiin keväällä 2021. Tämän lisäksi hankkeessa on järjestetty
valtakunnallisia asiantuntijoille tarkoitettuja tilaisuuksia: kick off- tilaisuus 10.12.2020, sekä seutujen
yhteinen työpaja 12.4.2021. MIKSERI-hankkeen työpaja: Lähiympäristöjen sekoittuneisuus Tampereen
seudulla, Joensuussa, Lappeenrannassa ja Kuopiossa 12.4.2021. Tilaisuuden esitykset löytyvät hankesivulta.
YHTEISTILAISUUS II
Valtakunnallinen loppuseminaari järjestettiin tiistaina 9.11.2021. MIKSERIn loppuseminaari tarjosi uusia
näkökulmia ja mittareita toimintojen monipuolisuuden mittaamiseen jalankulku-, joukkoliikenne- ja
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autokaupungin kudoksissa. Seminaarin aineistot löytyvät hankesivulta sekä MAL-verkoston uutisen linkistä.
Hankkeen tuloksia esitellään verkoston Vuosiseminaarissa 17.12.2021.

3. LIIKENNE JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN
HANKE
Traficomin ja MAL-verkoston yhteistyöhankkeen käynnistys: toteutettiin MAL-verkoston Traficomin
rahoitusosuudella toteutettava SUMP osana seudullista maankäytön ja liikenteen yhteissuunnittelua –
SEUTU-SUMP- (esiselvitys)hanke. Hankkeesta järjestettiin tarjouskilpailu, jossa tarjouksia jätettiin kolme
kappaletta. Tarjonneiden joukosta valittiin laadun ja hinnan mukaan Flou Oy. Hankkeen konsultit olivat Taina
Haapamäki ja Siiri Korhonen Flousta. Hankkeen työskentelyä ohjasi aktiviinen ohjusryhmän, jonka
puheenjohtajana toimi hankepäällikkö Stella Aaltonen Turun kaupungilta. Esiselvityksen toteutettiin vuoden
2021 syyskaudella, 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
toiminnallisen 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.
YHTEISTILAISUUS I
Seutu-SUMP hankkeessa järjestettiin verkoston ja SUMP- toteuttajakaupunkien yhteinen verkkotyöpaja
torstaina 4.10.2021. Työpajassa tarkastellaan SUMP-toimintamallin tilannekuvaa ja SUMP-suunnittelun
nykyisiä käytäntöjä Suomessa sekä keskustellaan SUMP-suunnittelun soveltamis- ja
kehittämismahdollisuuksista erilaisille seuduille. Hankkeen lopputulokset esitellään verkoston
Vuosiseminaarissa 17.12.2021. Lue uutinen MAL-verkoston sivuilta.
OSION MUUT TILAISUUDET
YHTEISTILAISUUS II
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 III
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 kansalaisten
liikunta-aktiivisuus on vähentynyt entisestään liikuntapaikkojen sulkeutuessa ja harrastusten peruuntuessa.
Samaan aikaan kävely- ja pyöräilyinfran merkitys on korostunut turvallisessa ja terveellisessä liikkumisessa.
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Laadukkaalla kävely- ja pyöräilyinfralla on kiistaton vaikutus liikunta-aktiivisuuteen, mutta monissa kunnissa
investoinnit kävelyyn ja pyöräilyyn edellyttävät taloudellisten vaikutusten arviointia. Katso kaikki tilaisuuden
esitykset tästä.
YHTEISTILAISUUS IV
Traficom on yhdessä LVM:n, YM:n ja Syken kanssa valmistellut ja keskustellut MAL-sopimusseutujen
edustajien kanssa MAL-kaupunkiseutujen liikenteen valtakunnallisista seurantaindikaattoreista ja tuottanut
tiivistetyn mittariston liikenteen MAL-seurantaindikaattoreiksi osaksi Liikenne12 ja valtiohallinnon
Liikennejärjestelmäanalyysityötä. MAL-kaupunkiseudut kutsuttiin Teams-keskusteluihin yhteistyössä MALverkoston kanssa syyskaudella kahdesti, 1.10.2021 ja 1.11.2021. Työ jatkuu MAL seurantaryhmissä ja
liikennejärjestelmäanalyyseissa.

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 (vastuualueen arvo 20 000 euroa v. 20212022)
Hankkeessa järjestetään jokaiseen työosuuteen liittyvä työpaja (4 kpl). Ensimmäinen niistä järjestettiin
28.5.2021 teemalla ”Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat muutosvoimat ja ilmiöt”. Työpajan muistio
ja aineistot löytyvät hankesivulta uutisesta: Miten megatrendit näkyvät alue- ja yhdyskuntarakenteessa?
Hankkeen 2. työpaja järjestettiin 7.9.2021. Syyskuun työpajan työpajassa yhteiskehitettiin perusuran
keskeisiä elementtejä, alueellista sisältöä, polkuriippuvuuksia, kuvaustapoja, epävarmuuksien huomioon
ottamista ja hyödyntämistä. Uutinen: Alue- ja yhdyskuntarakenteen seuranta vaatii monipuolisia mittareita |
Aalto-yliopisto
Hankkeen 3. työpaja: ”Tulevaisuusskenaarioiden arviointi” järjestettiin 1.12.2021. Valmistelutyö kohdistui
pääosin marraskuuhun 2021. Uutinen: Alue- ja yhdyskuntarakenteen skenaariot luotaavat mahdollisia
tulevaisuuksia | Aalto-yliopisto
Ajantasaisin tieto hankkeesta, mm. työpajojen alustukset ja yhteenvedot, ensimmäisen työpajan ilmiö- ja
trenditarkastelu sekä kolmannen työpajan skenaariotarinat löytyvät hankesivulta.
MUUT OSION TILAISUUDET
YHTEISTILAISUUS I
MAL-verkosto järjesti 16.2.2021 vakiintuneille MAL-sopimusseuduille (Helsingin-, Turun-, Tampereen- ja
Oulun seutu) seurantatyöpajan, jossa keskusteltiin MAL-sopimusten seurannan ajankohtaisista asioista sekä
kehittämistarpeista. Tavoitteena oli edistää kokemusten vaihtoa ja vertaisoppimista ja hakea vastauksia mm.
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siihen, 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. 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 MRLuudistuksen kaupunkiseutusuunnitelma palvelisi parhaiten eri seutuja ja miten uusi menettely muuttaisi
suunnittelutilannetta. Esitysaineistot ja videotallenteet löytyvät tästä.
HYMY HANKE
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
integroimisessa hyvinvointityöhön, mutta näiden muuttamiseksi pysyväksi osaksi hyvinvointityötä on tärkeää
miettiä, miten hankkeen alulle panemia asioita jatketaan kunnissa hankkeen jälkeen.
YHTEISTILAISUUS I
HYMY hankkeen loppuseminaari järjestettiin webinaarimuotoisena 1.9.2021 Teamsissa. Tilaisuuden aineistot
ja hankkeen loppuraportti ovat ladattavissa: https://mal-verkosto.fi/mal-verkosto-hankkeet/hymyhyvinvointiympariston-tietopohjan-mallintaminen-ja-hyvinvointijohtamisen-kehittaminen-verkostohanke/

10
UUTTA VERKOSTOSSA: ELINVOIMAISET KAUPUNKISEUDUT TEEMAVERKOSTO
MAL-VERKOSTON KAUPUNKISEUDUILLE ELINVOIMAA- 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. Alueiden välisen yhteistyön edistämiseen tarkoitettu määräraha, 7 miljoonaa euroa,
käytetään aluekehittämisen teemaverkojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamiseen. Tavoitteena on
vahvistaa eri alueiden yhteistä voimavarojen ja osaamisen hyödyntämistä, vertaisoppimista, ja alueiden
vetovoimaisuutta.
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.
Työ- ja elinkeinoministeriö on toteuttanut avoimen haun aluekehittämisen teemaverkostoiksi ja
kehittämisvyöhykkeiksi kevään 2021 aikana. Arviointiryhmä on arvioinut hakemukset hakukirjeessä
kuvattujen haun tavoitteiden ja hakukriteerien perusteella ja valinnut parhaiten näihin vastaavat verkostot ja
kehittämisvyöhykkeet vuosille 2021–2023. Valtioneuvosto teki 29.6.2021 päätöksen aluekehittämisen
teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamisesta 2021-2023.
Lisätietoja TEMin verkkosivuilta https://tem.fi/-/alueiden-verkostoyhteistyota-edistavat-hankkeet-valittuMAL-verkosto (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoijana) sai käyttöönsä ELINVOIMAISET
KAUPUNKISEUDUT (Kaupunkiseuduille elinvoimaa integroivasta kaupunkiseutusuunnittelusta ja tiedolla
johtamisesta) -hakemuksellaan käyttöönsä 550.000 € vuosille 2021 – 2023. Kun summaan lisätään noin
jäsenmaksuilla katettava omarahoitusosuus, Teemaverkoston toteutuksen arvo on 687 500 euroa vuosille
2021-2023.
Verkoston ehdotuksessa integroidaan elinvoimanäkökulma ja tiedolla johtaminen
kaupunkiseutusuunnittelun perusteisiin ja kaupunkiseutujen erityispiirteisiin. Lisäresurssi antaa hyvän
perustan MAL-verkoston toiminnan kehittämiselle ja kehittämishankkeiden toteutukselle. Kokonaisuus
sisältää koordinaatiohankkeen ohella MAL-verkoston strategisiin painotuksiin liittyvää 4 kehittämishanketta.
• Asemanseutujen kehittäminen elinkeinoyhteistyössä osiossa tuotetaan tietoa aseman-seutujen palveluista
ja elinkeinopotentiaaleista.
• Kestävän yhdyskuntarakenteen suunnittelu ennakoivana elinvoimatyönä osiossa tuotetaan uusia tapoja
analysoida elinkeinoelämän tarpeita huomioonottavaa yhdyskuntasuunnittelua kaupunkiseuduilla.
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• Asumisen ennakointi ja monipaikkaistuminen osiossa tuotetaan väestön ja asuntokannan
ennakointimalleja, joissa otetaan yhä paremmin huomioon muuttuvat väestöennusteet ja monipaikkainen
asuminen.
• Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit osiossa käsitellään uusien kaupunkiseutusuunnitelmien roolia
tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä.
Kaupunkiseutujen kestävä liikennejärjestelmä ja MAL-suunnittelun perinne pohjaavat verkoston
ehdotuksessa tiedollisen pohjan vahvistamiseen T&K toimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa. Lue uutinen
MAL-verkoston sivuilta

VERKOSTOVIESTINTÄ
MAL-verkostossa panostetaan tiedon välittämiseen, viestintään ja visualisointiin. Verkoston viestintä
painottuu toiminnan kautta viestimiseen jäsenyhteisöille, aktiiviseen sähköiseen viestintään, www.malverkosto.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. Verkkosivut uudistettiin kevään 2019 aikana ja niihin tehtiin uudistuksia
keväällä 2021 (karuselli ja tilaisuudet osiot) sekä joulukuussa 2021 Elinvoimaiset kaupunkiseudut
teemaverkosto- osion mahdollistamiseksi.
Verkostokatsaukset (uutiskirjeet) kattavat yli 900 asiantuntijaa.
Tuotettu materiaali ajalla 1.1. -30.6.2021

Kustannus + alv

Lyyti Premium-lisenssi tapahtumanjärjestelmä
Verkostokirje /-tiedote, kesäkuukuu ja joulukuu 2021
Asemanseutu.fi ylläpito
Teemaverkostohaku asiakirja, visualisointi ja taitto (Jenga)
Teemaverkoston Viestintäsuunnitelma ja nettisivujen täydennysVerkoston LinkedIn ja Twitter tilit

450 €
490 € x 2
244 €
1190 €
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VERKOSTON TALOUDEN TOTEUMA VUONNA 2021
MAL-verkoston perustoiminnan rahoittavat jäsenkaupunki- ja seutuosuuksien lisäksi Väylä, Traficomin
hankerahoitus, ympäristöministeriön hankerahoitus, Suomen Kuntaliitto ja ARA. Perusrahoituksen päälle VN
TEAS Perus-Skene hankkeen avustus MAL-verkoston koordinaatiolle on arvoltaan 20 000 euroa v. 2021-2022.
Vuoden 2021 osuus tästä on arviolta 12 000 euroa.
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 2a. TALOUDEN TOTEUMA 1-11/2021, VERKOSTON PERUSTOIMINTA (€).
TA 2021
TOT 1-11/2021 TOT %
Myyntitulot
190500
139900,00
73,44
Muut tuet ja avustukset
0
0,00
0,00
Tulot
yht.
190500
139900,00
73,44
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Muut kustannukset
Menot yht.

126500
46500
15500
2000
190500

87210,16
43522,29
3771,99
0,00
134504,44

68,94
93,60
24,34
0,00
70,61

Mikseri hankkeen kustannukset 1-11/2021 = 28806,23€
Perus-Skene hankkeen kustannukset 1-11/2021 = 9719,99€
TAULUKKO 2b. MAL-VERKOSTO 1.1-30.11.2021
YHTEENSÄ

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

TA 2021
TOT 1-11/2021
190500
164519,00
0
0,00
190500
164519,00
126500
46500
15500
2000
190500

99257,70
69088,39
4684,57
0,00
173030,66

TOT %
86,36
86,36
78,46
148,58
30,22
0,00
90,83

Raportti hyväksytään MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksessa 17.12.2021
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