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Tulevaisuuden kaupunkiseutujen haasteita  

Valtiovarainministeriön ”Kuntauudistus kaupunkiseuduilla – mikä muuttui ?” -raportissa (14/2015) 

todetaan, että 11 kaupunkiseudun edustajille suunnatun kyselyn mukaan  kuntien ja kaupunkiseutujen 

keskeisiä haasteita ovat kuntatalouden epätasapainon ohella maankäytön, asumisen ja liikenteen 

ratkaisujen yhteensovittaminen, kuntien välisen yhteistyön lisääminen sekä keskinäisen kilpailun 

vähentäminen.  Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun on löydetty uusia yhteistyötapoja, 

mutta ongelmina on usein esiintynyt sektorikohtaisuus, vaihtelevat kokoonpanot, heikko sitoutuminen 

sekä ristiriitaiset tavoitteet. Se on voinut johtaa epäterveeseen kuntien väliseen kilpailuun, alueelliseen 

eriarvoistumiseen ja yhdyskuntarakenteen hajautumiseen, mikä ei enää palvele kaupunkiseudun 

kokonaisetua. 

 

Kuntien ja kaupunkiseutujen ongelmat ovat hyvin tiedossa. Vastauksena niihin Suomeen ollaan luomassa 

paraikaa historian suurinta maakuntauudistusta, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu 

siirtyy 18 itsehallintoalueelle maakuntajaon mukaisesti. Tässä prosessissa muuttuvat kuntien tehtävät ja 

rooli ratkaisevalla tavalla. Hallitus on asettamassa ”Tulevaisuuden kunta” –hanketta, jonka tavoitteena on 

määritellä hallitusohjelman mukaisesti parlamentaarisen työn pohjalta tulevaisuuden kunnan visio 2030 

ohella kuntien roolin ja aseman muutos sekä kuntien tehtävät ja suhde itsehallintoalueisiin. Hanke 

toteutetaan vahvassa yhteistyössä kuntien ja eri sidosryhmien kanssa. Tulevaisuuden kunnan rooli on 

muuttumassa soteuudistuksen myötä palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, 

työllisyyden ja yrittäjyyden edistäjäksi.  

 

Kuntien elinkeinopoliittisen roolin korostuessa on olennaisen tärkeää se, miten siihen ratkaisevasti 

vaikuttavien maankäytön, asumisen, liikenteen sekä myös palvelujen yhteistyökysymykset ratkaistaan 

niin kunta-, seutukunta- kuin niitä laajemmilla alueilla eli maakuntatasoilla. Kestävän julkisen talouden 

perusta luodaan maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuilla sekä näiden järkevällä integroinnilla 

palvelujen sijoittumiseen, kysyntään ja tarjontaan. Kysymys on samalla myös resurssiviisaan ja -

vastuullisen sekä vähähiilisen  yhdyskunnan näkökulmista ja toteutuksesta. 

 

Haasteista ratkaisuiksi 

Millaisena tulevaisuuden kunta ja kaupunkiseutu näyttäytyvät maankäytön suunnitteluun kohdistuvien 

muutostarpeiden näkökulmasta? Miten tulevaisuuden kunnan, tulevaisuuden kaupunkiseudun ja täysin 

uusien itsehallintoalueiden yhteistyö ja työnjako ratkaistaan? Mihin seututason kuntayhteistyössä on 

keskityttävä? 

 

Rakenteiden ja toimivaltasuhteiden muuttuminen ei poista tarvetta seutuyhteistyölle maankäytössä, 

asumisessa ja liikenteessä. MAL-verkosto haluaa löytää tulevaisuuden kaupunkiseudun - uuden sisällön 

kuntien MAL-yhteistyölle muuttuvassa hallinnossa ja digitalisoituvassa arjessa. Kuntien toimialan 

painottuminen nykyistä enemmän elinvoimaan lisää tarvetta elinkeinojen mukaan ottamiselle MAL-

ajatteluun. Sote-palveluiden siirtyminen itsehallintoalueille ei poista tarvetta palveluiden kytkemiselle 
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MAL-työhön. Jo aiemmin tunnistettu tarve MALPE-ajattelulle on tätä päivää ja huomista. Elinvoimaa 

tukeva ja resurssiviisasta yhdyskuntaa toteuttava MALPE- suunnittelu kytketään osaksi älykästä ja 

digitalisaatiota hyödyntävää liikenne-, palvelu- ja yhdyskuntarakennetta. 

 

MAL-verkosto suuntaa kehittämistoimintaansa uudelleen ja seuraavalle tasolle, koska toimintaympäristö 

muuttuu. Tulevaisuuden kaupunkiseudun ja itsehallintoalueen yhteistyö ja työnjako on määriteltävä. 

Esiintyviin ongelmiin on luotava rohkeasti uusia ratkaisuja, kokeiltava uutta, uskallettava. Kysymys on 

myös uuden johtamiskulttuurin löytämisestä ja hallintoyksiköiden rajat ylittävästä yhteistyöstä.  

 

MAL-verkoston tavoitteena on tukea kaupunkiseutujen MAL-muutosprosessien läpivientiä, tuottaa uusia 

ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja sekä testata niitä käytännössä erilaisin pilotoinnein ja kokeiluin.  

Hallituksen kärkihankkeiden tavoitteet sekä uudenlaisen kokeilukulttuurin käynnistäminen 

(kokeilevasuomi.fi) sopivat hyvin MAL-verkoston tavoitteisiin ja painotuksiin. MAL-verkosto tarjoaa 

hallituksen kärkihankkeille ja politiikkatoimille luontevan testialustan sekä uudenlaisen toimintatavan 

MAL-kehittämisen tarkasteluun.  

 

MAL-verkoston monipuolinen kaupunkiverkosto, sidosryhmät ja ministeriön edustajilla täydennetty 

ohjausryhmä muodostavat yhteyden, joka mahdollistaa käytettävissä olevat resurssit huomioiden 

hallituksen kärkihankkeisiin liittyvien innovaatioiden ja kokeilujen valmisteluja ja käynnistämistä. 

Suurimpien kaupunkiseutujen mukanaolo tuo verkostoon lisäarvoa ja mahdollistaa malpe-toimintoihin 

liittyvien hyvien käytäntöjen hyödyntämisen ja jalkauttamisen keskisuurille ja pienemmille 

kaupunkiseuduille. MAL-verkoston toiminnalla tuetaan myös valtiovarainministeriön asettamien 

”Tulevaisuuden kunta” -hankkeen asiantuntija- ja parlamentaarisen  työryhmän työtä. 

 

Elävillä ja välityskykyisillä asemanseuduilla on kasvava merkitys toiminnallisena, kaupallisena ja 

ihmisvirtojen solmukohtana. Asemien rooli muuttuu ja se vaikuttaa samalla palvelujen 

kehittämistarpeisiin ja toimenpiteisiin. Niistä on muotoutumassa keskeinen osa kaupunkikuvaa ja brändiä 

ja ne ovat jatkossa entistä merkittävämpiä kaupallisten investointien kohteita ja työpaikkakeskittymiä. 

Monipuolinen tulevaisuuden asuntotuotanto on tärkeä osa yhdyskuntarakenteen ratkaisuja. 

Asuntotuotantoon tulisi löytää uusia toimintamalleja, jotka palvelevat niin malpe-kokonaisuuden 

suunnittelua kuin yksilöllisiä, eri ikäluokkien muuttuvia asumistarpeita. 

 

Tällä hetkellä on olemassa paljon erilaisia keinoja ja välineitä, joilla maankäytön suunnittelua, 

maapolitiikkaa ja asumista ohjataan ja toteutetaan, mutta niiden soveltamisessa ja koordinoinnissa on 

ongelmia. Lainsäädännön mm. maankäyttö ja rakennuslain mahdollistamat tulkinnat ja ohjauskeinot 

voivat aiheuttaa kitkaa kunnallisen itsehallinnon ja kaupunkiseutujen konteksteissa. Samoin eri tason 

julkisten toimijoiden rooleissa ja tehtävissä (kunnat, ylikunnalliset toimijat, valtio) on selkeyttämisen 

tarvetta. Maankäytön suunnittelujärjestelmän tulisi tarjota vaihtelevuutta ja erilaisia 

suunnitteluratkaisuja toisistaan poikkeavien alueiden erilaisiin tarpeisiin. Tulevaisuuden kaupunkiseudun 

keskeisiä strategisia painotuksia esitetään Kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Tulevaisuuden kaupunkiseudut -teemaverkosto. 

Työpakettien kuvaukset 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut valmisteluun on lisätty työpaketit, jotka suuntaavat ja ohjaavat strategisia 

painotuksia käytännön toimiksi vuosille 2016 - 2018. Työpaketit sisältävät hankkeita, (esi)selvityksiä, 

kokeiluja ja pilotointeja, sparrauksia, seminaareja ja työpajoja sekä hyvien käytäntöjen jalkauttamista 

verkoston muille kaupunkiseuduille (liite 2). Alkuvaiheen hankkeiden ja selvitysten tavoite- ja 

sisältökuvauksia esitetään liitteessä 3. sekä aikataulutus liitteessä 4.  

 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut ehdotuksessa mukana olevat kaupungit ja kaupunkiseudut poikkeavat 

toisistaan kooltaan, rakenteeltaan ja kehittämistarpeiltaan. Tarkoitus on että työpaketit mahdollistavat 

osallistumisen omaa aluetta koskeviin painopisteisiin ja kaupunkiseudut valitsevat itselleen sopivimmat 

työpaketit ja niiden sisällöt. 

 

DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT 

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT 
ELINVOIMAKUNNAT,  RESURSSIVIISAS YHDYSKUNTA 

JOUSTAVA MAANKÄYTÖN 
SUUNNITTELU JA 

MUUNTUVA  
YHDYSKUNTARAKENNE  

PALVELUJEN DIGITALISAATIO 
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Verkoston monivuotinen kehittämistoiminta antaa hyvän perustan käynnistää toiminta 

rahoituspäätöksen jälkeen vuoden (2016) ensimmäisellä puoliskolla. Suurempi vaikuttavuus edellyttää eri 

rahoitusinstrumenttien hyödyntämistä ja yhteistyöratkaisuja myös muiden kehittämisorganisaatioiden ja 

-hankkeiden kanssa.  Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusta käytetään soveltuvin osin 

katalyyttinä ja valmisteluresurssina isompien hankekokonaisuuksien muodostamisessa. 

 

Seuraavassa kuvataan työpaketteihin liittyviä kehittämiskokonaisuuksia: hanke-ehdotuksia, selvityksiä ja 

pilotointeja sekä työpakettien kytkeytymistä hallituksen kärkihankkeisiin, kasvukäytävähankkeisiin ja 

kasvusopimusseutuihin. Teemat on esitetty siten, että ensimmäisinä on esitetty hankemuotoiset aihiot 

ja tämän jälkeen sparraustoiminta, seuraavaksi tietoisuuden ylläpitämiseen ja hiljaisten signaalien esille 

nostamiseen tähtäävät toimenpiteet ja tiedonvälitys verkostossa. Oman työpakettikohtaisen verkoston 

muodostaminen on myös mainittu (asemanseudut). Osa toimenpiteistä edistää myös kaupunkiseutujen 

ja maaseutualueiden keskinäistä vuorovaikutusta. Työpakettien sisältö ja resurssit tarkennetaan ja 

priorisoidaan vuosittain laadittavissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa. 

 

 

Työpaketti 1. ”Asemanseuduille lisäarvoa”  

Sisältää yhtymäkohtia hallituksen ”Osaaminen ja koulutus” -kärkihankkeeseen sekä yhteistä 

työskentelyalustaa MAL-sopimuksiin, kasvukäytäväsopimusten ja kasvusopimusten vastaaviin toimiin. 

 

Kehittämiskokonaisuudet ja hanke-ehdotukset vuosille 2016-2018  

*HANKE: Kehittyvät asemanseudut innovaatioalustoina ”KAI”. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 

Tampereen teknillinen yliopisto, Kaupunkilaboratorio, asemanseutukaupungit. Toteutus 2016. 

 

*HANKE/PILOTOINNIT: Asemanseudut kansainvälisen liiketoiminnan kehitysalustoina. Tekes, MAL-

verkosto, Suomen Kasvukäytävä, kaupungit, Helsingin ja Uudenmaan Elias-hanke, Helsinki Business Hub 

(HBH), IntoSeinäjoki, Ladec, Tredea sekä yrityskumppanit. Sisältää useita kaupunkien ja yritysten pilotteja, 

joiden kiinnittymis- ja referenssikohteena ovat asemanseudut. Toteutus 2016-2018. 

*Keskeisten liikkumisvyöhykkeiden asemien kehittäminen solmupisteinä sekä asemanseutujen 

monimuotoisen ja muutonjoustavan ympäristön suunnittelutyön tukeminen (Suomen Kasvukäytävä, Tunnin 

juna, Lahden seudun innovaatiokaava). Sparraus ja hyvien käytäntöjen tuki. Koko verkosto. Toteutus 2016-

2018. 

 

*Asemanseutu-verkoston kokoaminen ja ylläpito, yhteistyöalustan muodostaminen; Kaupungit, yritykset, 

Liikennevirasto, Ympäristöministeriö, Senaatti, VR, muut aiemmin työpaketissa mainitut asemanseutu-

toimijat, kv-kumppanit. Yhteinen viestintä ja sparraus. Toteutus 2016-2018. 
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Työpaketti 2. ”Tulevaisuuden asuntotuotanto”  

Sisältää yhtymäkohtia hallituksen ”Työllisyys- ja kilpailukyky”- ja ”Hyvinvointi ja terveys” -kärkihankkeisiin. 

 

Kehittämiskokonaisuudet ja hanke-ehdotukset 2016 - 2018 

*HANKE: Seudullisen asumiskatsauksen malli ”ASUMISGIS”. Jyväskylän kaupunki, MAL-verkoston 
koordinaatio, muut kohdekaupungit. Toteutus 2016 - 2017. 
 
*HANKE: Asunto-osuuskunta - Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli (selvitys). Pellervon 

taloustutkimus, Pellervo-seura, Ympäristöministeriö, ARA, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, MAL-

verkoston koordinaatio, Rakli ry.  Toteutus 2016. 

*Ikäystävällisten asuinympäristöjen ja -kortteleiden mallit. Hyvinvointimallien ja MALPE-suunnittelun keinot 

uudenlaisten ikäystävällisten asuinympäristöjen suunnitteluun sekä uudet palvelu- ja 

asuntotuotantoratkaisut. MAL-verkoston koordinaatio, Ympäristöministeriö, ARA, pilottikaupungit, 

korkeakoulut. Sparraus ja hyvien käytäntöjen jako. Koko verkosto, toteutus 2016-2017. 

*Asumisen digitaaliset palvelut. Asumispalveluihin uutta otetta Digitalisaatiolla, asuinalue- ja 

lähiökehittämisen mallien päivittäminen digiaikaan ja uusiin monipuoliseen asumisyhteisö- ja 

palvelumalleihin, digitaalisuudesta yhteisöllisyyttä. Sparraus ja hyvien käytäntöjen jako. Koko verkosto, 

toteutus 2017-2018. 

*Hyvien seudullisten käytäntöjen jakaminen verkostossa: seudulliset tonttipäivät, rakennuttajaneuvottelut, 
asuntovisiot, ensisijaiset rakentamisen kohteet-tarkastelut). Toteutus 2016-2018.  

 
Työpaketti 3. ”Liikennejärjestelmien digiloikka”  

Liittyy hallituksen ”Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen” -kärkihankkeeseen, Liikennekaari-

uudistustyöhön sekä tuottaa erityisiä teemoittaisia yhteistyömahdollisuuksia kasvukäytävähankkeisiin. 

 
Kehittämiskokonaisuudet ja hanke-ehdotukset 2016 - 2018 

*HANKE: Uudet pysäköintiratkaisut osana älykkäitä liikennejärjestelmiä. MAL-verkoston koordinaatio, 

Helsingin seutu: HSL ja HSY, Lahden kaupunki, Tampereen kaupunki ja Tampereen kaupunkiseutu. Selvitys ja 

skenaariotyö. Toteutus 2016-2017. 

*HANKE: Tutkimus kestävän liikkumisen asemasta kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Strafica, 
Ympäristöministeriö, Liikennevirasto, Helsingin seutu/ Helsingin kaupunki, Turun seutu, Oulun seutu, MAL-
verkoston koordinaatio. Toteutus 5-12/2016.  
 
Resurssiviisaan liikenteen suunnittelun tukeminen: kaupunkialueen harvaan asutun reuna-alueen 

kutsuliikenne, kuljetusten yhdistely ja logistiikka, julkisten ja yksityisten palveluiden yhdistely, 

kuljetustarpeen vähentäminen digitalisaatiolla. Yhteydet joustavan maankäytön suunnittelun työpakettiin. 

Hyvät käytännöt jakoon, nopeat kartoitukset, pilottikokeilut. Koko verkosto. Toteutus 2016-2018.  

MaaS (liikkuminen palveluna) ja LaaS- (logistiikan älykkäät palvelut elinkeinoelämän toiminnan tueksi) 

sovellusten kehittämismahdollisuudet kaupunkiseuduilla. Joukkoliikennejärjestelmän älykkyyttä lisäävät 

sovellukset seututasolla. Yhteydet asemanseutujen ja joustavan maankäytön suunnittelun työpakettiin. Hyvät 

käytännöt jakoon, nopeat kartoitukset, pilottikokeilut. Koko verkosto. Toteutus 2017-2018. 
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Kestävän kaupunkiliikenteen verkostoyhteistyö, yhteydet HINKU-kuntien verkostoon ja LIVE -verkostoon. 
Hyvät käytännöt jakoon, pilottikokeilut. MAL-verkoston koordinaatio, Liikennevirasto, Liikenne- ja 
viestintäministeriö, Motiva, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö. Toteutus 2016-2018. 
 

 

Työpaketti 4. ”Joustava maankäytön suunnittelu” 

Liittyy hallituksen ”Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen” -kärkihankkeeseen. 

Kehittämiskokonaisuudet ja hanke-ehdotukset 2016 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoston viestintä 

Teemaverkoston viestinnän tavoitteena on olla mahdollisimman laajaa ja avointa, tukea sekä valtio-

osapuolen, itsehallintoaluiden että kuntatason verkostojäsenten välistä vuoropuhelua, jäsenten välistä 

vertaisoppimista ja seutujen välistä yhteistyötä sekä seutujen sisäistä kumppanuutta.  

 

Toimintamuodot:  

 

1. Sähköisen tiedonjako- ja keskustelualustan muodostaminen, Internet-sivut (sivuston laadinta onnistuu 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän nykyisen viestintäsopimuksen puitteissa ilman eri 

kilpailutusta).  

2. Kick off - ja päätösseminaarit.  

3. Workshop ja sparraustoiminta; online ja/tai streamaus-palvelut käytössä yhteisissä tilaisuuksissa.  

4. Media-kahvit ja käytännöt, haastattelusarjat, pilotointiuutiset.  

5. Suorat Verkosto- ja uutiskirjeet ja -alustat verkoston jäsenille ja yhteistyökumppaneille.  

*HANKE: Palveluverkkojen tulevaisuus digitalisaatiota hyödyntäen (miten digitalisaatio muuttaa 

asukkaiden ja kävijöiden palvelutarpeita ja miten se pitäisi ottaa huomioon monikeskuksisen 

kaupunkiseudun maankäytön suunnittelussa). Selvitys ja Kymppi -Moni jatkotyö. MAL-verkoston 

koordinaatio, Tampereen kaupunkiseutu, Jyväskylän kaupunki, Kymppi-Moni kaupungit. Toteutus 2016.  

*HANKE: Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja GIS-aluesuunnittelun menetelmäkokeilut. 

Teemakohtaiset kaavat ja seudulliset strategiset visiot (yhteys asemanseututarkastelun 

Innovaatiokaavaan). SAFAn AdHoc-kehittämisryhmä, Jyväskylän kaupunki, Tampereen kaupunkiseutu, 

Lahden seutu. Toteutus 2017-2018. 

*HANKE: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen. Kartoitus. Koko 

verkosto, Toteutus 2017.  

*HANKE: Biotalouden ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kaupunkiseuduilla. Tehtyjen ja 

valmisteilla olevien selvitysten kartoitus- ja biotalousalueiden profilointi, yhteiset suunnitteluperiaatteet- 

ja ohjeet. MAL-verkoston koordinaatio, Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, 

pilottiseudut. Toteutus 2017-2018.  

* Osallistuminen tulevaisuuden elinvoimakunnan, kaupunkiseudun ja maakuntatason valtakunnalliseen 
suunnittelutyöhön. Seudullisen strategisen suunnittelun roolin etsiminen, lainsäädäntötyötä tukevien 
keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Koko verkosto. Toteutus 2016-2018. 
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6. Yhteistyö TEM:n ja Valtioneuvoston viestintäosaamisen kanssa.  

7. Toimivien käytäntöjen levitys asiantuntijaverkoston piirissä.   

 

Aikataulutus sovitetaan työpakettien hankkeisiin, yhteisiin seminaareihin ja workshop-juoksutukseen ja 

sparraukseen. Neuvotteluvaiheessa laaditaan varsinainen verkoston viestintäsuunnitelma. 

 

Teemaverkoston kaupunkiseutusparraus 

Sparraustoiminnan tavoitteena on tukea sekä tulevaisuuden elinvoimakuntien, valtio-osapuolen, 

itsehallintoalueiden että kaupunkiseutujen välistä vuoropuhelua, jäsenten välistä vertaisoppimista ja 

yhteistyötä sekä seutujen sisäistä tasapuolista kohtelua. Sparrauksessa hyödynnetään jäsenseutujen 

teemakohtaista edelläkävijyyttä valituissa hankeaihioissa ja teemoissa. Samalla hyödynnetään suurten ja 

kasvupaineisten seutujen Kasvu-ja MAL(PE)-aiesopimusmenettelyistä ammennettavia kokemuksia. 

 

Sparraus toteutetaan siten, että työpaketeissa esitetyissä hankeaihioissa määritellään edelläkävijäseudut, 

jotka sparraavat ja valmentavat työpakettiin osallistuvia muita verkostojäseniä (vertaisseudut) hankkeen 

kestäessä. Näin yhden hankeaihion ympärille muodostuu koko verkostoa tiiviimpi hankeryhmä (esim. 2-5 

seutua), joka vastaa hankkeen sisällön määrittelystä ja tarvittaessa lisärahoituksesta kansallis-

kansainvälisten verkostokumppaneiden kanssa. Hankkeen päätyttyä keskeiset kokemukset ja hyvät 

käytännöt levitetään koko Teemaverkostoon. Edelläkävijäseutu hyötyy toiminnasta edistäessään oman 

seudun ajankohtaisen teeman valtakunnallisessa nostossa, uusissa lähestymistavoissa ja käytännöissä 

(ristiin-, ja vertaisoppiminen) ja resurssitehokkuuden näkökulmissa (kaikkea ei tarvitse tehdä yksin). 

Edelläkävijäseutu myös hyötyy verkostotoimintaan liitettävästä kansallisesta ja kansainvälisestä 

valmennuksesta.  

 

 
Kuvio 2. Sparraustoiminnan periaatteet ja vaiheet. 

 

Työpaketista ja hankeaihiosta riippuen sparraus voi olla kertaluonteista, määräaikaista tai kestää 

jatkuvana prosessina koko Teemaverkostotoimintakauden ajan. Toiminnassa hyödynnetään MAL-

verkoston ja TEM:n AIKO-ryhmittymien tuotoksia ja tilaisuuksia ja kansallis-kansainvälisiä verkostoja (mm. 

OECD, NordRegio, EUROCITIES, Kuntaliitto, SAFA, Kuntien asuntovirkamiesten kehittämisyhdistys, Rakli 

ry, Fintrip, Ilmasto- ja HINKU-kunnat, LIVE-verkosto, Tulevaisuuden tutkimuksen yhteisöt) sekä aiempia 

kokemuksia kaupunkiseutukehittämisestä ja sopimusmenettelyistä.  
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Toteutus 2016-2018. Partnerit: MAL-verkosto, pilottikaupungit ja seudut, valtio-osapuolen edustajat, 

kumppanikorkeakoulut, elinkeinoelämän yhteistyökumppanit, kansalliset ja kansainväliset 

verkostokumppanit. 

 

 

Rahoitussuunnitelma vuosille 2016 - 2018  

Työpakettien ja niiden hankeaihioiden, selvitysten ja tapahtumien toteutus rahoitetaan valtion 

rahoituksella sekä sitä vastaavalla kaupunkien ja kaupunkiseutujen vastinosuuksilla seuraavasti. 

Kaupunkien vastinosuudet tarkennetaan vuosittain. 

 

RAHOITUSLÄHDE 2016 2017 2018 

Työ- ja 

elinkeinoministeriö/ 

Pirkanmaan liitto 

89.000 104.000 104.000 

Kaupunkien 

vastinosuudet (50% 

kokonaisbudjetista) 

99.000 99.000 99.000 

Yhteensä                        188.000 203.000 203.000 

 

Taulukko 1. Rahoitussuunnitelma vuosille 2016 - 2018. 

 

Ohjausryhmä, koordinaatio ja budjetti vuodelle 2016 

”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -hakemuksen valmistelua, ideointia ja toteutusta ohjaa 

viranomaistahoista sekä jäsenkaupunkien edustajista koostuva MAL-verkoston ohjausryhmä (Liite 5.). 

Ohjausryhmän roolina on  tavoitteiden määrittely, toiminnan ja keskeisten sisältöjen linjaaminen sekä 

koordinaation toiminnan tukeminen. Koordinaation eli projektipäällikön sekä erikoissuunnittelijan 

työpanos suuntautuu hankkeen operatiivisten  toimintojen suunnittelun, valmisteluun ja toteutukseen.  

 

Henkilöstömenot muodostuvat projektipäällikön ja erikoissuunnittelijan palkka- ja henkilösivukuluista. 

Palvelujen ostoissa ovat mukana erilaisten tapahtumien (seminaarit, työpajat, sparraukset) 

järjestämiseen liittyvät kulut, hankkeet ja niiden kilpailutukset, konsulttipalkkiot ja muut ostopalvelut 

kuten painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvät palvelut.  Välilliset kulut ovat 24 % 

palkkakustannuksista, jolla katetaan mm. hankehenkilöstön vuokrat, matkat ja toimistokulut. 
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Budjetti vuodelle 2016: 
 

TEM/Pirkanmaan liitto 89 000 

Kaupunkien vastinosuudet 99 000 

Tulot yht. 188 000 

Palkat ja palkkiot 68 000 

Sivukulut     14 000 

Palvelujen ostot 89 680 

Välilliset kulut               16 320 
 

Menot yht. 188 000 

 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut -ehdotus ja MAL-verkoston perustoiminta 

MAL-verkoston perustoimintaa toteutetaan vuosittain laadittavien toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja 

niiden painopisteisiin perustuen. MAL-verkoston ohjausryhmä on hyväksynyt kuluvan vuoden osalta 

toiminnan ja talouden linjaukset. Tarkoitus on, että perustoiminnan ja ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” 

-ehdotuksen rahoitus ja toiminta eriytetään siten, että edellistä rahoittaa Ympäristöministeriö, 

Liikennevirasto, Ara ja Kuntaliitto ja uutta ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -ehdotusta TEM ja 

vastinrahoittajina MAL-verkoston jäsenkunnat. ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” ehdotuksella luodaan 

perustoimintaan verrattuna uutta, hallituksen kärkihankkeisiin liittyvää malpe-kehittämistä ja kokeiluja, 

mutta samalla täydennetään MAL-verkoston  perustoimintaa asemanseutujen ja monipuolisen 

tulevaisuuden asuntotuotannon painopisteissä ja viedään sitä uudelle tasolle. Perustoimintaan liittyvät 

esimerkiksi painopisteiden pääseminaarien valmistelu ja toteutus sekä jäsenalueiden asemanseutujen 

sparraukset.  

 

EU:n laajuinen Kestävän liikkumisen edistäminen - hanke ENDURANCE päättyi huhtikuun lopussa 2016. 

Verkostohankkeen (2013-2016) tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta ja hyviä käytäntöjä kestävän 

kaupunkiliikenteen suunnittelumallista (nk. SUMP-suunnittelusta)  eurooppalaisissa kaupungeissa 

muodostamalla kattavan vertaisverkon, jossa on mukana 25 maata sekä kymmenittäin kaupunkeja 

ympäri Eurooppaa. Toimintaa koordinoi Suomessa Motiva.  MAL-verkosto on ollut hankkeen 

verkostokumppani jo kolme vuotta, joten MAL- verkosto voi ottaa jatkossa kestävän kaupunkiliikenteen 

suunnittelun verkostotoiminnasta, hyvien käytäntöjen välittämisestä ja viestinnästä vastuun osana MAL-

verkoston perustoimintaa. 

      

MAL-verkoston merkitys kansallisena toimijana 

Kansallinen MAL-verkosto on 16 kaupungin ja kaupunkiseudun sekä keskeisten sidosryhmien välinen 

yhteistyöverkosto, jolla on meneillään seitsemäs toimintavuosi. Verkosto perustettiin kansallisen 
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Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) teemaverkostona v. 2010 alusta. KOKO päättyi v. 2011, jonka 

jälkeen MAL-verkoston toiminta on jatkunut verkosto-osapuolten rahoituksella.  

 

Verkosto toimii yhteistyöfoorumina kaupunkien, kaupunkiseutujen, valtionhallinnon, kuntaliiton sekä 

tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden välillä. Kattavan kuvan MAL-verkoston toiminnasta saa 

tutustumalla kotisivuihin www.mal-verkosto.fi. Verkoston toiminnan vaikuttavuus perustuu toiminnan 

yhteiskunnalliseen ajankohtaisuuteen, verkottamiseen ja jäsenkaupungeille, kaupunkiseuduille ja 

valtionhallinnolle räätälöityyn toimintaan. 

 

Toiminnan tarkoituksena on tukea verkoston jäsenseutuja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ja 

seudullisessa suunnittelussa kansallisten tavoitteiden suuntaisesti. Työssä tuetaan jäsenyhteisöjen MAL-

yhteensovittamistyötä (maankäyttö, asuminen ja liikenne) ja madalletaan organisaatio- ja aluetasojen 

välisiä raja-aitoja sekä jalkautetaan uusinta tutkimustietoa kaupunkiseuduille kestävän ja elinvoimaisen 

yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi sekä jäsenseutujen omat strategiset tavoitteet huomioiden.  Tässä 

mielessä MAL-verkoston toiminnalliset  tavoitteet ovat  linjassa ja tukevat hyvin myös nykyhallituksen 

kilpailukykykärkihankkeen tavoitteita MAL-toimintojen integraatiosta ja kestävän yhdyskuntarakenteen 

edistämistä.  

 

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuotoksia jalkautetaan hanketoiminnan kautta. Viime vuosina on 

esiintynyt kasvava tarve myös palvelujen (P) ja elinkeinotoiminnan (E) yhteensovittamiseen ja osaksi 

kestävää yhdyskuntarakennetta.  

 

MAL-verkoston koordinaation vastuuhenkilöt yhteensovittavat jäsenkaupunkien, seutujen ja 

yhteistyökumppaneiden toiminnallisia tavoitteita. MAL-verkosto tukee jäsenseutujen tarpeisiin 

perustuvien ohjauskeinojen, suunnitteluprosessien ja toteutuksen välineiden kehittämistä sekä levittää ja 

tiedottaa olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Näkökulmina ja keskustelualoitteina painottuvat tällöin myös 

alueiden sisäiset kehittämishaasteet, yhteistyöratkaisut sekä alueellisen kilpailukyvyn ja 

yhdyskuntarakenteen vahvistaminen kokonaisuutena sekä valtion ja kuntien välisen vuoropuhelun 

edistäminen. 

 

MAL-verkoston kumppanit 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston ja ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -

hakemuksen isäntäorganisaationa ja yhtenä verkostokumppanina. Ratkaisu perustuu Tampereen 

kaupunkiseudun edelläkävijyyteen seudullisessa suunnittelussa ja MAL-yhteistyössä. Verkosto on 

kokonaisuutena laaja ja erilaisista ja erikokoisista kaupungeista ja kaupunkiseuduista koostuva (16 

kaupunkia tai kaupunkiseutua): Joensuun kaupunki, Jyväskylän seutu, Kajaanin kaupunki, Kotkan-

Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Lahden seutu, Lappeenrannan kaupunki, Oulun seutu, Porin seutu, 

Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu, Helsingin 

seutu (yhteistyöorganisaatiot Helsingin seudun liikenne, Helsingin seudun ympäristöpalvelut). Uutena 

jäsenseutuna aloittaa v. 2016 alusta Länsi-Uudenmaan kuntayhteistyö Novago (Lohja, Raasepori, Hanko, 

Siuntio, Inkoo).  Jäsenalueita edustaa myös Suomen Kuntaliitto. Liitteessä 1. esitellään MAL-verkoston 

kaupungit ja kaupunkiseudut v. 2016. 

http://www.mal-verkosto.fi/
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Verkosto täydentyy keskeisillä sidosryhmillä. Valtio-osapuolen verkostojäseniä ovat Ympäristöministeriö, 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, (VM ja TEM), Liikennevirasto (LVM) sekä aluehallintoa 

edustavat ELY-keskukset. Lisäksi kumppaneina hanketoiminnassa ovat mm. yliopistoedustajat; Aalto-

yliopisto/ YTK, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun 

yliopisto (Turun kaupunkitutkimusohjelma), VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Uudenmaan 

Maapolitiikkaryhmä, Helsingin seudun vetovoimaiset asemanseudut hanketyöryhmä, valikoidut konsultit 

ja Motiva. 

MAL-verkosto arvioinnin kohteena 

MDI Public Oy toteutti kevään ja kesän 2015 aikana Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän 

toimeksiannosta valtakunnallisen MAL-verkoston arvioinnin, joka keskittyi verkoston toimintaan vuosina 

2012–2015. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa informaatiota MAL-verkoston toimivuudesta ja 

onnistumisesta ja vastaavasti kehittämistarpeista, strategisten painotusten osuvuudesta, 

vaikuttavuudesta, kustannustehokkuudesta, viestinnän onnistumisesta, kaupunkipoliittisesta roolista 

sekä johtopäätökset jatkon suuntaamiseksi. Arviointi antoi hyvän perustan MAL-verkoston toiminnan 

jatkosuunnittelulle. MAL-verkosto on arvioinnin perusteella onnistunut toiminnassaan sekä sisällöltään 

että toimintamuodoiltaan. Strategiset valinnat ja läpileikkaavat teemat ovat olleet relevantteja, koska 

verkoston teemat ja painopisteet kumpuavat ajankohtaisista alueiden ja kansallisen tason tarpeista.  

Arvioinnin mukaan laajempien trendien, kuten kaupungistumisen, ja hallitusohjelmasta tunnistettavien 

aihioiden lisäksi verkostoa tarvitaan edelleen seutuyhteistyön parantamiseen ja kaupunkiseutujen 

väliseen vuoropuheluun. MAL-verkostolla on käsissään valtava määrä tietoa jo jäsentensäkin kautta. 

Tiedon kautta voidaan herätellä keskustelua maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksistä. Verkosto 

vaikuttaa tiedon kautta niin alueilla kuin kansallisestikin. Erityisesti MAL-kysymysten vaikutuksista 

alueiden kilpailukykyyn kaivataan lisää tutkimus- ja selvitystietoa. 

Arvioinnin perusteella MAL-yhteistyölle ja MAL-verkoston toiminnan jatkuvuudelle on edelleen tarvetta, 

sillä MAL-kysymysten ennakoidaan nousevan yhä merkittävämmiksi niin kunnissa kuin seuduillakin. 

Lisätietoja MAL-verkoston arviointiprosessista http://www.mal-

verkosto.fi/hankkeet/verkoston_arviointi_2015. 

LIITTEET 
 
Liite 1. MAL-verkoston kaupungit ja kaupunkiseudut v. 2016. 
Liite 2. Työpaketit 2016 - 2018. 
Liite 3. Hankkeiden ja selvitysten kuvaukset. 
Liite 4. Alustava aikataulutus. 
Liite 5. MAL-verkoston ohjausryhmä (kesäkuu 2016). 
 
 
 
 
 

http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/verkoston_arviointi_2015
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/verkoston_arviointi_2015
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   Allekirjoitukset 
 
 
   Tampereella 15.6.2016 
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Liite 1. MAL-verkoston kaupungit ja kaupunkiseudut v. 2016. 
 

 
 

 

Työlliset: 1 611 515 työpaikkaa 

(2013) 
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DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT

TP: Tulevaisuuden asuntotuotanto

• Seudullisen asumiskatsauksen 
malli, AsumisGIS, hanke

• Asunto-osuuskunta – uusi 
rakentamisen ja asumisen malli -
selvityshanke

• Asumisen digitaaliset palvelut, 
digitaalisuudesta yhteisöllisyyttä, 
hanke/skenaario tai  
klinikkatyöskentely. 

• Seudulliset uudet käytännöt  
jakoon; tonttipäivät, 
asuntotuotantokatsaukset, 
rakennuttajaneuvottelut ym.

• Ikäystävällisten asuinympäristöjen 
ja –kortteleiden mallit, sparraus ja 
hyvien käytäntöjen jako.

TP: Joustava maankäytön suunnittelu

• Palveluverkkojen tulevaisuus 
digitalisaatiota hyödyntäen, selvitys

• Periaatekaavoituksen uudet 
mallinnukset ja GIS-menetelmä-
kokeilut, hanke

• Liikenteen ja maankäytön 
yhteistyömenetelmien kartoitus ja 
kehittäminen, hanke

• Biotalouden ja kiertotalouden 
maankäyttöulottuvuudet, kartoitus ja 
profilointi

• Tulevaisuuden elinvoimakunnan, 
kaupunkiseudun ja maakuntatason 
valtakunnalliseen suunnittelu- ja 
valmistelutyöhön, keskustelu-
tilaisuudet, tiedonvälitys. 

TP: Asemanseuduille lisäarvoa

• Kehittyvät asemanseudut 
innovaatioalustoina, T&K-hanke

• Asemanseudut kansainvälisen 
liiketoiminnan kehitysalustoina, 
pilottikokonaisuus

• Asemanseutujen kehittäminen 
liikkumisvyöhykkeiden 
solmupisteinä, muuntojoustavat 
asemanseudut 

• Kansallis-kansainvälinen 
asemanseutuverkoston 
muodostaminen ja ylläpito.

TP: Liikennejärjestelmien digiloikka
• Uudet pysäköintiratkaisut osana 

älykkäitä liikennejärjestelmiä, 
kartoitus ja mallinnushanke

• Kestävän liikkumisen asema kuntien 
päätöksenteossa, selvitys

• Resurssiviisaan liikenteen 
suunnittelu: harvaan asutun alueen 
kutsuliikenne, kuljetusten yhdistely 
ja kuljetustarpeen vähentäminen 
digitalisaatiolla, nopeat selvitykset, 
hyvät käytännöt jakoon

• MaaS ja LaaS- sovellusten 
kehittämismahdollisuudet 
kaupunkiseuduilla, nopeat 
selvitykset, hyvät käytännöt jakoon

• Kestävän liikkumisen ja 
kaupunkiliikenteen 
verkostoyhteistyö, tiedonvälitys. 

Liite 2. Työpaketit 2016 – 2018. 
TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT

ELINVOIMAKUNNAT,  RESURSSIVIISAS YHDYSKUNTA

Teemaverkostosparraus ja vertaistyöskentely 
Verkostoyhteistyö kansallisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa
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Liite 3. Hankkeiden ja selvitysten kuvaukset. 

 

TP 1. ”Asemanseuduille lisäarvoa” -työpaketti 

 

Hanke: Kehittyvät asemanseudut innovaatioalustoina ”KAI”  

 

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on tukea osallistuvien kaupunkiseutujen asemanseutujen kehittämistä 

paikallisen elinvoima- ja innovaatiopolitiikan näkökulmasta.  

 

Kuvaus: Asemanseudut ovat useissa tapauksissa saavutettavuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan erityisiä 

kaupunkialueita, jotka ovat nousseet monissa kaupungeissa kehittämisen kärkikohteiksi. Hankkeen 

lähtökohtana on ajatus siitä, että asemanseutujen kehittämisessä tulisi huomioida liikenteellisten tekijöiden 

lisäksi laajasti myös muut kaupunkikehittämisen tavoitteet ja arvot. Tässä hankkeessa tarkastellaan erityisesti 

sitä, kuinka asemanseutujen elinvoima- ja innovaatiopotentiaali voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti. Tällöin 

asemanseutujen fyysiseen kehittämiseen tulisi kytketä erityisellä tavalla myös uuden liiketoiminnan ja 

innovaatioiden luomisen näkökulma, mikä peräänkuuluttaa uudenlaisia kehittämisprosesseja ja –työkaluja. 

Tällöin asemanseuduista voisi kehittyä kaupunkiseutujen uudenlaisia osaamisvetoisen kasvun, kehityksen ja 

elinvoiman lähteitä. 

 

Toimenpiteet: Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat seuraavat: 1) Kartoitetaan mukana olevien kaupunkien 

ja kuntien asemanseutujen profiloivat kehittämistavoitteet uuden liiketoiminnan ja innovaatiotoiminnan 

näkökulmasta, 2) Tunnistetaan ja analysoidaan mahdollisia kehittämisen keinoja ja tapoja, joilla liike- ja 

innovaatiotoiminnan tavoitteita voidaan edistää sekä 3) Luodaan edellytyksiä kaupunkiseutujen yhteiselle, 

pitkäjänteiselle kehittämisprosessille, joka a) tukee asemanseutujen fyysistä kehittymistä ja b) uudenlaisen 

(skaalautuvan) yritystoiminnan syntyä kaupunkiseutujen asemanseuduille sekä koordinoidaan 

kehittämisprosessin valmistelua ja toteutusta.   

 

Aikataulu: 8/2016 => (tarkentuu) 

 

Osallistujat: Ehdotettavan teemaverkoston ne jäsenkaupungit ja -kunnat, joille asemanseudun kehittäminen 

on ajankohtainen asia.   

 
Päätoteuttaja: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 

 

TP 2. ”Tulevaisuuden asuntotuotanto” -työpaketti 

 

Hanke:  Seudullisen asumiskatsauksen malli 

 

Tavoite: Luoda väline asumisen ilmiöiden seudulliseen ja seutujen väliseen seurantaan 

Kuvaus: Jyväskylän kaupunkiseudulla tuotettiin vuoteen 2011 saakka seudullisen asuntopolitiikan taustaksi 

seudullista asuntokatsausta. Katsaus sisälsi tietoa asumisolojen ja kehityksestä, toimintaympäristöstä, 

asuntotuotannosta, seudullisesta väestönkuvasta ja muuttoliikkeestä sekä arvion tulevien lähivuosien 

asuntotuotannosta. Katsauksen säännöllinen laatiminen päättyi hallinnollisten muutosten ja resurssien 
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puutteen vuoksi. Tarve on edelleen olemassa. Hankkeessa uudistetaan seutujen parhaita käytäntöjä 

soveltaen asuntokatsauksen sisältö uudeksi asumiskatsaukseksi siten, että samaa tietopohjaa ja tietolähteitä 

voidaan soveltaa valtakunnallisesti kaupunkiseuduilla. Samalla arvioidaan katsauksen tuottamisen tavat esim. 

kolmi-viisivuotis-sopimuksena ulkoisilta toimittajilta. 

 

Toimenpiteet: Projektisuunnitelman laatiminen, ohjausryhmän asettaminen, seudullisten toimintatapojen 

analyysi, vanhan katsauksen kriittinen arviointi, ilmiöiden tunnistaminen, tietopohjan luominen (mittaristo ja 

tietolähteet), katsauksen sisällön/sisällysluettelon hahmottelu, toimintatavan määrittely, mallin testaus. 

 

Aikataulu: Syksy 2016 - Kevät 2017 

 

Osallistujat: Jyväskylän kaupunki (vastuullinen), seudun kunnat, MAL-verkosto ja muut kiinnostuneet 

kaupunkiseudut 

 

Hanke/selvitys: Asunto‐osuuskunta – Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli 

 

Tavoite: Muodostaa ja kuvata uusi asunto‐osuuskuntamalli. 

1) kartoittaa kansainvälisiä kokemuksia asunto‐osuuskunnista ja verrata niitä Suomessa 

aikaisemmin käytettyihin malleihin 2) kartoittaa toimintaympäristön muutokset ja asunto‐osuuskuntiin 

liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet eri sidosryhmien näkökulmista ja 3) kartoitusten perusteella mahdollisesti 

muodostaa asunto‐osuuskuntamallit sisältäen a) asukasosuusomistajat ja b) yhdistelmä asukasosuusomistaja 

ja vuokranantajaosuusomistaja sekä c) tarkastella mallilla toteutettavien kohteiden manageerauksen ja 

rahoituksen toteuttamistapoja sekä d) laillisia reunaehtoja ja muutostarpeita. 

 

Toimenpiteet: Tutkimus toteutetaan kolmessa vaiheessa: 
1) systemaattinen katsaus olemassa olevaan kirjallisuuteen 2) eri sidosryhmien kuuleminen ja 
haastatteleminen 3) mallin muodostaminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 
 

Aikataulu: 5-11/2016 

 

Osallistujat: Hankkeen toteuttaa ja koordinoi Pellervon taloustutkimus PTT. Hankkeen yhteistyökumppaneita 

ovat RAKLI ry, Asumisen rahoitus‐ ja kehittämiskeskus ARA ja Ympäristöministeriö, Helsinki, Espoo, Vantaa, 

Turku, Tampere sekä MAL‐verkosto. 

 

TP 3. ”Liikennejärjestelmien digiloikka” -työpaketti 

 

Hanke: Uudet pysäköintiratkaisut osana älykkäitä liikennejärjestelmiä. 

 

Toimivat pysäköintiratkaisut ovat oleellinen osa yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmien suunnittelua.  

Keskusta-alueiden kehittämisen tavoitteena on sellainen yhdyskunta- ja palvelurakenne, johon sisältyy 

toimivat palvelut, mutta joka samalla optimoisi liikkumistarvetta ja ohjaisi liikkumisen vähähiilisiin 

liikkumistapoihin. Mikäli keskustojen ja joukkoliikenteen solmukohtien palvelutarjontaa halutaan lisätä, on 

autopaikka- ja pysäköintiratkaisujen oltava toimivia. Digitalisaatiolla, resurssitehokkuudella ja jakamistaloutta 

ennakoivilla toimilla voidaan parantaa pysäköinnin käyttömukavuutta ja liikenteen sujuvuutta. Samalla uudet 

toiminnot vaikuttavat pysäköintipaikkojen määrän tarpeeseen ja normien muuttamiseen.  
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Useat kaupungit ovat viimevuosina tarkastelleet pysäköintipolitiikkaansa ja luoneet uusia pysäköintinormeja. 

Uusissakaan normeissa liikkumisen murrosta ei ole kovin vakavasti huomioitu. Liikkumisen murroksen 

vaikutuksesta liikenteen kokonaismäärään, eri kulkuvälineiden käytön tehokkuuteen tai pysäköinnin 

kokonaistarpeeseen on lähinnä maalailtu kehityssuuntia yksittäisen ilmiön kannalta, mutta ei ole tarkasteltu 

muutoksen suuruutta tai eri muutostekijöiden yhteisvaikutusta. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten 

liikenteen murros kokonaisuutena vaikuttaa pysäköintiin ja kuinka nopeasti sekä luoda kasvuseuduille 

menetelmiä tulevan muutoksen huomioimiseen jo tämän päivän pysäköintiratkaisuissa.  

Selvityksen tavoitteena on 

- Hahmottaa liikkumisen murroksen kuten muuttuvien liikkumis- ja 

palveluympäristöjen,liikkumisen palveluistumisen, digitalisaation, sähköautojen ja 

sähkökäyttöisten kevyiden liikkumisvälineiden sekä jakamistalouden vaikutuksia 

pysäköintipaikkojen tarpeeseen ja tulevaisuuden pysäköintiratkaisuihin. 

- Kartoittaa kaupunkien ja muiden toimijoiden rooleja uusien 

pysäköintiratkaisujentoteuttamisessa ja rahoittamisessa seudullisella 

liikennejärjestelmätasolla. 

- Luoda edellytyksiä pysäköintipolitiikan ja pysäköintinormien kehittämiselle ja soveltamiselle 

kasvavilla kaupunkiseuduilla. 

Toteutus: 1. Selvitys/kartoitus tarjouskilpailun kautta konsulttityönä. Selvityksen tehtävänä on kartoittaa 

verkostojäsenten piloteista toimivimmat menettelytavat julkisen ja yksityisen tahon välisille käytännöille ja 

viedä ne suunnittelujärjestelmätasolle (esim. kauppapaikat ja joukkoliikenteen vaihtopysäkit).2. 

Suunnitteluperiaatteiden ja/tai menettelytapasuositusten laatiminen. 3. Toimivien käytäntöjen levitys 

verkoston piirissä (ks.Teemaverkostosparraus).   

 

Aikataulu: 7 kk (kartoitus), muut toimenpiteet 6 kk ajalla 2016-2017 

 

Osallistujat: Helsingin seutu, Tampereen kaupunkiseutu, Lahden kaupunki, muut kiinnostuneet 

kaupunkiseudut (useita ala- ja kuntakeskuksia). Pilottitasolla kaupan keskusliikkeet, jakamistalouden 

palveluntarjoajat, kiinteistöyhtiöt, liikennevirasto/ely, VR, muut liikennöitsijät, toimivaltaiset 

joukkoliikenneviranomaiset, kunnat.  

 

Hanke: Tutkimus kestävän liikkumisen asemasta kuntien poliittisessa päätöksenteossa.  

 

Tavoitteet: Työn tarkoituksena on selvittää, miten kestävän liikkumisen suunnitelmia tai muita suunnitelmia, 

joissa kestävällä liikkumisella on merkittävä rooli, käsitellään kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Työssä 

myös selvitetään erilaisia laadullisia ja mitattavia tekijöitä, jotka vaikuttavat suunnitelmien 

hyväksyttävyyteen. Työn lopputuloksena tunnistetaan sellaisia ominaisuuksia tai toimintatapoja, jotka 

vaikuttavat päätöksentekijöiden valintoihin kestävää liikkumista koskevien suunnitelmien tai ohjelmien 

suhteen ja eritellään näitä kokonaisuuksiksi.  

 

Toteutus: Työn laatii Tapio Kinnunen Strafica Oy:stä. 
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Työn sisältö koostuu seuraavista osioista: 

 Teoreettinen taustatutkimus ja metodologia 

 Kuntien ominaisuuksien kartoitus 

 Kuntien kestävää liikkumista käsittelevien suunnitelmien tarkastelu 

 Valittavat esimerkkikunnat ja suunnitelmat 

 Analyysiosio 

 Päätelmät ja yhteenveto 
 

Aikataulu:  6/2016 - 2/2017 

 

Osallistujat: Strafica, Ympäristöministeriö, Liikennevirasto, Helsingin seutu/ Helsingin kaupunki, Turun seutu, 

MAL-verkoston koordinaatio.  

 

TP 4. ”Joustava maankäytön suunnittelu” -työpaketti 

 

Hanke: Palveluverkkojen tulevaisuus digitalisaatiota hyödyntäen  

 

Tavoite: Selvittää miten digitalisaatio muuttaa asukkaiden ja kävijöiden palvelutarpeita ja miten se pitäisi 

ottaa huomioon monikeskuksisen kaupunkiseudun maankäytön suunnittelussa. Työn tavoitteena on 

parantaa digitaalisten palveluverkkojen suunnitteluprosessin tiedollista perustaa ja tuottaa tietoa miten 

digitaalisten palveluverkkojen suunnittelu on liitettävissä osaksi maankäyttöä- ja suunnittelua. 

Lisätavoitteena on kehittää digitaalisten palveluverkkojen suunnittelun apuvälineeksi eräänlainen 

digitaalisten palvelujen kehittämisen polku kaupunkien digitalisaatio ”kehityksen” seurantaan.  

 

Kuvaus: Työn lähtökohtana on havainto siitä, että digitaalisten palveluverkkojen suunnitteluprosesseja ei 

tunnisteta tarpeeksi hyvin, mikä vaikeuttaa digitaalisten palveluverkkojen onnistunutta käytännön toteutusta 

ja integrointia maankäytön suunnitteluun. Digitaalisten palveluverkkojen implementoimiseen olisikin tarve 

kehittää kehityspolku ohjaamaan palvelujen digitalisaation edistymistä.  

Tutkimusongelmana on selvittää mitkä ovat digitaalisen palveluverkon suunnitteluprosessin ydinkysymykset 

ja miten digitaalinen palveluverkko on liitettävissä osaksi strategista maankäytön suunnittelua.   

Tutkimuskysymyksinä ovat:  

1. Mitkä tekijät ovat digitaalisten palveluverkkojen suunnittelun ydinkysymyksiä palveluverkkojen 

suunnittelussa?  

2. Miten digitaalisten palveluverkkojen suunnittelu on liitettävissä osaksi maankäyttöä- ja suunnittelua? 

3. Miten palveluverkkojen suunnitteluprosesseja tulisi kehittää, jotta digitaaliset palvelut tulisi 

huomioiduksi osana palveluverkkoja ja maankäytön suunnittelua?  

Työ perustuu kirjallisuuskatsaukseen, lyhyeen kyselyyn ja haastatteluihin valituilla paikkakunnilla. 

Hanke on Kymppi -Moni jatkotyö http://www.jyvaskyla.fi/kymppimoni 

Aikataulu: 5-8/2016 

 

http://www.jyvaskyla.fi/kymppimoni
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Osallistujat: MAL-verkoston koordinaatio, Tampereen kaupunkiseutu, Jyväskylän kaupunki, Kymppi-Moni 

kaupungit.  

 

 

Hanke: Periaatekaavoitus ja GIS-kaavoitus 

 

Tavoite: Kehittää edelleen jo luotuja periaatekaavoituksen malleja ja soveltaa niitä seutujen case-

esimerkkeihin. 

 

Kuvaus: Suomen arkkitehtiliitto SAFAan on syntynyt AdHoc -Kaavoituksen kehittämisen ryhmä, joka kutsuu 

yhteen julkisella ja yksityisellä sektoreilla toimivia osaajia kaupunkikehityksen –suunnittelun ja –tutkimuksen 

kentältä. Aalto-yliopistossa on yhdessä pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimijoiden kanssa jo kehitetty 

täydennys- ja uudiskaavoituksen tueksi periaate- ja kumppanuuskaavoituksen malleja, prosesseja ja niiden 

kuvauksia, joita on tarve kehittää edelleen käytännön case-esimerkkeihin soveltaen. 

 

Toimenpiteet: Myöhemmin laadittavassa projektisuunnitelmassa. 

 

Aikataulu: 2017-18 

 

Osallistujat: SAFAn AdHoc-ryhmän osaajat, Aalto-yliopisto, AdHoc-ryhmän yritykset, pilottikaupungit. 

 

 

Hanke: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen 

Tavoite: Kartoittaa liikenteessä ja maankäytössä käytetyt nykyiset yhteistyömenetelmät ja käytännöt sekä 

arvioida niiden ominaisuuksia ja hyödynnettävyyttä erikokoisilla ja yhdyskuntarakenteeltaan erilaisilla 

kaupunkiseuduilla. Arvioida uusien yhteistyömenetelmien tarvetta ja odotuksia muuttuvassa 

toimintaympäristössä ja esittää suositukset niiden toteuttamiseksi. 

Kuvaus: Maankäytöllä on kiinteä yhteys liikenteen ja muiden infrahankkeiden kehittämiseen. 

Suunnitteluratkaisuissa pyritään maankäytön ja liikenteen vuorovaikutukseen ja yhteensovittamiseen. Uudet 

liikkumisen tavat tulisi paremmin huomioida nykyisissä käytännöissä.  Oleellista on myös näiden ratkaisujen 

kriittinen arviointi, jota voidaan tehdä eri menetelmin. Tässä hankkeessa tuotetaan kirjoituspöytätyönä, 

kysely- ja haastattelututkimuksen keinoin sekä työpajatyöskentelynä uutta informaatiota 

yhteistyömenetelmien kehittämiseksi. Keskeisenä aineistona on kunnista saatu tieto hyvistä käytännöistä 

sekä odotukset uusista menetelmistä. 

Aikataulu:  MAL-verkoston ohjausryhmän linjaamana tehdään työsuunnitelma vuoden 2016 lopulla. 

Hankkeen käynnistys vuoden 2017 alusta. 

Osallistujat: Kaupunkiseudut, Liikenne- ja viestintäministeriö, Kuntaliitto, Liikennevirasto, tutkimusyhteisö. 

 

Hanke: Biotalouden ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kaupunkiseuduilla.  

Tavoite: Tehtyjen ja valmisteilla olevien selvitysten kartoitus- ja biotalousalueiden profilointi, yhteiset 

suunnitteluperiaatteet- ja ohjeet.  
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Kuvaus: Biotaloudella on keskeinen rooli vähähiilisen, resurssitehokkaan ja kestävän yhteiskunnnan 

luomisessa. Biotaloutta on pidetty luonnonavara- ja fossiilitalouden jälkeisenä seuraavana aaltona. 

Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään monipuolisesti ja kestävästi ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja 

palvelujen tuottamiseen. Ominaista on materiaalien tehokas kierrätys, jolloin toisen jäte on toisen raaka-

aine. Fossiilisten luonnonvarojen riippuvuus vähenee ja keskeistä jatkossa onkin ”ekosysteemipalvelujen” 

toimintaedellytysten turvaaminen, arvottaminen ja hyödyntäminen.   

Nykykaavoituksen rooli supistuu ja kapenee, jolloin jatkossa tarvitaan uusia joustavampia toimintatapoja. 

Taajamien rakentamisen ohjaus on oltava hallinnassa. Yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta voidaan pohtia 

miten biotalouden kytkeminen yhdyskuntarakenteeseen  tehtäisiin entistä paremmin ja miten uudet yksiköt 

vaikuttaisi olemassaolevaan infraan, miten arvioitaisiin kustannusvaikutuksia sekä  mitä uusia toimintatavan 

muutoksia tarvittaisiin kun tavoitteena on biojalostamojen, muiden bioalan yritysten ja alihankintaketjujen 

hyvät sijainti- ja logistiikkaratkaisut.   

Aikataulu: Toteutus 2017-2018.  

Osallistujat: MAL-verkoston koordinaatio, Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, pilottiseudut.  
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Liite 4. Tulevaisuuden kaupunkiseudut -teemaverkosto: Suunnitelma aikataulutuksesta 
(16.6.2016). 

Työvaihe vuosi 
kuukaudet 

2016 
4-6 

2016 
7-9 

2016 
10-12 

2017 
1-4 

2017 
5-8 

2017 
9-12 

2018 
1-6 

2018 
7-12 

TP 1. ”Asemanseuduille 
lisäarvoa”  -työpaketti 

        

Kehittyvät asemanseudut 
innovaatioalustoiksi 

 

        

Asemanseutuverkosto         

Seminaarit 19.5.2016   helmi   touko  

TP 2. ”Tulevaisuuden 
asuntotuotanto”  
-työpaketti 

        

Seudullisen asumiskatsauksen 

malli (vastuu Jyväskylä) 
        

Asunto-osuuskuntaselvitys 

(vastuu PTT) 
        

Lähiöt digiajassa (yhteistyö 

Raklin/Kuntaliiton kanssa) 
        

Seminaarit ja työpajat 10 moni 
vertaistyöpa
-ja 20.6 

 työpaja 
marraskuu 

     

TP 3. 
”Liikennejärjestelmien 
digiloikka” -työpaketti 

        

Uudet pysäköintiratkaisut 
osana älykkäitä 
liikennejärjestelmiä (HSL, HSY, 
Tre, Lahti) 

        

Tutkimus kestävän liikkumisen 
asemasta kuntien poliittisessa 
päätöksenteossa 

        

Liikenteen ja maankäytön 
yhteistyömenetelmien 
kartoitus ja kehittäminen 

        

Kutsuliikenne, logistiikka, 
digitalisaation pilotit 

        

         

TP 4. ”Joustava 
maankäytön 
suunnittelu” -työpaketti 

        

Palveluverkkojen digitalisaatio 
(yliopistoharjoittelija) 

        

Periaatekaavoitus ja GIS-
kaavoitus (Jyväskylä) 

        

Biotalous kaupunkiseuduilla         

Muut 
Teemaverkostotoiminnot 

        

Vuosi- ja tulosseminaarit   joulu   joulu  joulu 

Viestintä (jatkuvaa)         

Sparraus, sovitaan 
tapauskohtaisesti  

        

hanke-

/pilottival

mistelut 

Ison kehittämiskokonaisuuden toteutus, tutkimus, koordinoint ja pilotoinnit 

valmistel

uvaihe 

toteutusvaihe 

työohje

lma 

kilpail

utus 

työ käynnissä työpajat 

12/16 ja 1/17  

tulosten levitys 

tulosten levitys 

projektisuun. työ käynnissä 

toteutus huhti- loka 

työsuun./toteut. 

hanketoteutus 

työsuunnitelma 

ja kilpailutus 

toteutus 

suunnittelu 

suunnittelu hanketoteutus 

selvityksen valmistelu ja 

toteutus 
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Tulevaisuuden 
kaupunkisseutu kick off
  

 yhdessä 
TEMin 
kanssa  

      

Ohjausryhmän kokous 19.4, 15.6 9.9 29.11 helmi, huhti kesä syys, 
joulu 

helmi 
huhti, 
kesä 
 

syys, 
joulu 
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Liite 5. MAL-verkoston ohjausryhmä, joka toimii myös Tulevaisuuden kaupunkiseudut -hankkeen 

ohjausryhmänä (koostumus kesäkuu 2016). 

 

   Jäsenet:   Varalla: 

Puheenjohtaja: Juha-Pekka Vartiainen, 

kaavoituspäällikkö,cJoensuun kaupunki 

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, Kuntaliitto  

varapj. Anna-Liisa Seppälä, yksikön pääl.likk 

Varsinais-Suomen Ely-keskus 

Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto 

 

Petra Stenfors, ylitarkastaja TEM Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM 

Kaisa Mäkelä, yli-insinööri, YM Olli Maijala, neuvotteleva virkamies, YM 

Teija Snicker-Järvinen, apulaisjohtaja, 

Liikennevirasto 

Jarmo Joutsensaari, liikennejärjestelmä-  

päällikkö, Liikennevirasto 

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies, VM 

Jarmo Lindén, johtaja, ARA Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

Anne Leskinen, suunnittelija,  

Oulun kaupunki 

Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki 

 

   

Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin 

kaupunki 

Henna Lempiäinen, seutujohtaja,  

Porin seutu 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen 

kaupunkiseutu 

Kimmo Kurunmäki, seutusuunnittelupäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Christina Hovi, kaavoituspäällikkö,  

Turun kaupunki 

Paula Keskikastari, kaavoitusarkkitehti 

Turun kaupunki 

Raine Mäntysalo, professori, varajohtaja, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY 

 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, HSL, johtaja 

 

 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, ohryn esittelijä/siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 

 

 

 

 

 

 


