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MAL-VERKOSTON HAKEMUS 
2016 -2018  

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT 
- Elinvoimakunnat ja resurssiviisas 

yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa 

ARVIOINTIRAADIN NÄKEMYS MAL-VERKOSTON HAKEMUKSESTA

”Hakemukseen on sitoutunut merkittävä joukko kaupunkiseutuja ja se perustuu useamman vuoden 
toiminnassa hioutuneelle yhteistyölle. 

AIKO-rahoituksella toteutettava toiminta täydentää MAL-verkoston perustoimintaa ja on käynnistettävissä suunnitelm
an mukaisesti jo vuoden 2016 aikana.

Hakemuksessa esitettyjen työpakettien teemat ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen näkökulmasta 
relevantteja ja toimenpiteillä pyritään ratkaisemaan kaupunkiseuduilla tunnistettuja yhteisiä ongelmia. 

Toiminta on kansallisesti merkittävää ja edistää kaupunkiseutujen välistä yhteistyötä. 

Verkoston hakemus täyttää hyvin haussa teemaverkostoille asetetut välttämättömät ehdot ja kriteerit”. 



+ Tarvelähtöisyys = > AIKOa ja MAL-verkostoa on tarvittu 
kaupunkiseutuyhteistyön vahvistajana ja seudullisen vuoropuhelun 
edistäjänä
+ AIKOn toteuttamista edesauttanut paljon vakiintunut yhteistyöverkosto
+ MAL- verkoston ulkopuolinen arviointi auttoi suuntaamaan AIKO-
toimintoja (”verkosto on onnistunut tehtävässään, MDI-arviointi”)
+ Perustana perusteltuihin strategisiin painotuksiin perustuva ja 
systemaattisesti etenevä rahoitushakemus v. 2016 -2018 (toteutus 
pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti)
+ Saavutettu resursseihin nähden hyviä tuloksia (mm. kehittämishankkeet, 
tapahtumatuotanto, aktiivisuus sidosryhmäverkostoissa ym.)
+ Vaikka AIKOn rahallinen resurssi on ollut pieni on se ollut MAL-verkoston 
toiminnan kokonaisuuden ja vaikuttavuuden kannalta merkittävä boosteri
+ Aktiivinen viestintä ja hyvien käytäntöjen jako

OMAA ARVIOINTIA AIKOSTA



KEHITETTÄVÄÄ AIKOSSA

- Vaikka strategiset valinnat ovatkin relevantteja tulisi pienten 
resurssien kehittämisohjelmassa osumatarkkuutta edelleen parantaa 
(”on aktivoiduttu aika moneen yhteistyöaloitteeseen ja kehittämistoimintaan”).

- On ollut hyviä aikomuksia, mutta nopeita kokeiluja tarvittaisiin vieläkin 
enemmän.

- Yhteistyö ja koordinointi muiden kasvusopimushankkeiden kanssa voisi olla vireämpää

- MAL-verkoston jäsenalueilla voitaisiin ottaa aktiivisemmin vastuuta tulosten jalkautta
misesta.

- AIKO ollut hyvä instrumentti kehittämistoimintaan, mutta jatko on 
ainakin osin ? 



DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT

TP: Tulevaisuuden asuntotuotanto

• HANKE: Asuinympäristön digitaalisuus 
• HANKE: Asunto-osuuskunta – uusi 

rakentamisen ja asumisen malli -
selvityshanke

• HANKE: Seudullisen asumiskatsauksen 
malli AsumisGIS -hanke

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

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

TP: Joustava maankäytön suunnittelu

• Digitaalisten palveluverkkojen 
integrointi maankäytön suunnitteluun, 
selvitys

• HANKE: 3DYKS Kaupunkisuunnittelun 
digitalisaatio -hanke

• Biotalouden ja kiertotalouden 
maankäyttöulottuvuudet, kartoitus ja 
profilointi

• HANKE: Tulevaisuuden yritysalueiden 
kehittäminen. 

TP: Asemanseuduille lisäarvoa

• Kehittyvät asemanseudut 
innovaatioalustoina, T&K-hanke

• HANKE: FIKSU ASSA Vähähiilistä 
liiketoimintaa asemanseuduilla

• 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. 

• HANKE:Liikenteen ja maankäytön 
yhteistyömenetelmien kehittäminen

Työpaketit 2016 – 2018. 
TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT

ELINVOIMAKUNNAT,  RESURSSIVIISAS 
YHDYSKUNTA

Teemaverkostosparraus ja vertaistyöskentely 
Verkostoyhteistyö kansallisten & kansainvälisten kumppaneiden kanssa


