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Webinaarin ohjelma 1.4.2022

10.30 Avaus
Anne Jarva, MAL-verkoston pj.

10.40 Näkökulmia kaupunkiseutusuunnitteluun, 
Kaisa Mäkelä YM ja Hanna Perälä LVM

11.10 Hankkeen kuvaus, Mervi Hemminki, Kuntaliitto
11.20 Kaupunkiseutusuunnittelua kuntanäkökulmasta

Jäsenseutujen kommentit:
Pauli Korkiakoski, Kotkan kaupunki,
Olli Alho Lahden kaupunki
Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseutu
Keskustelu

11.50 Tilaisuuden päätös ja hankkeen jatko-askeleet,
Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkoston koordinaatio
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Kaupunkiseutusuunnittelun 
uudet mallit –
vertaistuki ja hyvät käytännöt

1.4.2022, Hankkeen aloituswebinaari, Mervi Hemminki, Kuntaliitto



Tavoitteena kaupunkiseutusuunnittelun 
kehittäminen kaupunkiseutujen omista 

lähtökohdista elinvoimaisuuden ja 
kestävyyden vahvistamiseksi



www.kuntaliitto.fi

Hankkeen osapuolet
• MAL-verkosto, Kuntaliitto ja ympäristöministeriö
• Hankkeen ohjausryhmä: MAL-verkoston koordinaatio, YM, Kuntaliitto, 

LVM, TEM, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, MAL-verkoston 
seutujen edustaja

• MAL-verkoston kaupunkiseudut

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/


Hankkeen tausta

• Tunnistettu laajasti tarve kaupunkiseudullisen suunnittelun 
kehittämiselle eri kokoisilla kaupunkiseuduilla (sisältö ja 
menettelytavat)

• Elinvoimaisuus- ja kestävyysteemojen vahvempi huomioon ottaminen 
kaupunkiseudullisessa suunnittelussa 

• Yhteistyö ja vuorovaikutus valtion sekä muiden toimijoiden kanssa

• Kaupunkilaisten osallistaminen kehittäminen suunnittelussa

• Kaupunkiseutujen välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen

• Muiden kehittämistarpeiden tunnistaminen
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Hankkeen tavoitteet
• Tarkoituksena on edistää ja tukea kaupunkiseudullista suunnittelua eri 

kokoisilla kaupunkiseuduilla

• Kaupunkisedullisen suunnittelun sisällön kehittäminen kestävyys- ja 
elinvoimanäkökulmista erikokoisilla kaupunkiseuduilla
• Elinkeino-, palvelunäkökulman, kestävän liikennejärjestelmän sekä viherympäristön 

aiempaa vahvempi huomioiminen kaupunkiseutusuunnittelussa

• Kaupunkiseudullisen suunnittelun nykytilan selvittäminen ja siihen liittyvien 
ajankohtaisten teemojen esiin nostaminen sekä kansainvälisten ja kansallisten 
hyvien käytäntöjen tunnistaminen

• Sidosryhmäyhteistyön vahvistaminen ja kansalaisosallistamisen syventäminen 
suunnittelussa 

• Vertaistuen alustan tarjoaminen kaupunkiseutusuunnittelun teemassa ja 
verkosto-oppimisen työvälineiden hyödyntäminen yhteisessä työskentelyssä

• Vireillä olevaan kaupunkiseutusuunnitelman tietomallityön tukeminen 
kaupunkiseutusuunnittelun sisällön näkökulmasta
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Toteutus
• Aikataulu helmikuu 2022 – helmikuu 2023

• Kooste eri yhteyksissä tehtyjen kaupunkiseudullista suunnittelua koskevien selvitysten 
ja arviointien tuloksista painottaen elinvoima- ja kestävyysnäkökulmaa

• kv-selvitys ja kartoitus vuorovaikutteisuuden toteutumisesta 
kaupunkiseutusuunnittelussa

• Kysely kaupunkiseutusuunnittelun nykytilasta sekä kaupunkiseutujen ajankohtaisista 
kaupunkiseutusuunnittelun teemoista

• CASE-alueiden (6-8 kpl) valinta ja ko. alueilla tehtyjen yhteisten suunnitelmien 
läpikäyminen kaupunkiseutujen elinvoiman ja kestävyyden näkökulmasta 

• Kyselyn ja CASE-alueiden tarpeiden perusteella valittujen teemojen työstäminen 
kaupunkiseututyöpajoissa
• Prosessityöpajat, esim. kuntayhteistyö, vaikutusten arviointi ja indikaattorit, 

vuorovaikutus ja yhteistyö
• Teematyöpajat, esim. kestävä liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, elinkeinoyhteistyö 

ja kaupunkiympäristön laatu

• Lopputuloksena syntyy ymmärrys kaupunkiseutusuunnittelun nykytilasta:

Lähtötietoraportti, Seutusuunnittelijan käsikirja (suositukset) ja 
Kaupunkiseutusuunnittelun parhaat käytännöt –esimerkkejä8



Hankkeen aikataulu 
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Seuraavat askeleet

• Hankkeen nettisivut
• Kysely aukeaa maanantaina 4.4. Vastausaikaa tiistaihin 19.4. asti 
• Linkki kyselyyn
• CASE-alueiden kutsuminen mukaan hankkeeseen
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https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kaupunkiseutusuunnittelun-uudet-mallit-vertaistuki-ja-hyvat-kaytannot
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9e09113f-ba18-41cd-a500-eb5390e49057?displayId=Fin2520602


Taustaselvitykset

Kaupunkiseutusuunnittelusta käytyä keskustelua kuntien kanssa

Kaupunkiseutusuunnittelun rooli MRL-uudistuksessa (Kuntaliiton kysely 10 
suurimmalle kaupunkiseudulle, muistio 8.5.2019)

Keskustelua kuntaverkostoissa ja kuntien asiantuntijoiden kanssa 2019-2021

Kaupunkiseutusuunnittelua koskeva kysely kunnille (kooste tuloksista, YM 2021)

Kaupunkiseutusuunnittelu KRL-lausunnoissa + Kuntaliiton lausuntoyhteenveto

Kaupunkiseutusuunnitelmien webinaari 26.4.2021 (MAL-verkosto, YM ja Kuntaliitto)

Kuntaliiton kaupunkipoliittisessa toimintaohjelma 

MAL-selvityksessä esiin tulleet tarpeet MAL-verkoston toimintasuunnitelma ja 
talousarvio 2022 / ohjausryhmä 2.2.2022

Elinvoimaiset kaupunkiseudut –teemaverkoston esittely / ohjausryhmä 2.2.2022

11

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kaupunkiseutukysely_02052019%20%28004%29.pdf
https://mrluudistus.fi/wp-content/uploads/2021/10/Kooste-kaupunkiseutujen-suunnittelua-koskevan-kyselyn-tuloksista-lokakuu-2021-1.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/6df1d533-c70e-4f34-81f9-b7e932433d84/efd01047-d084-40fd-a851-3b9531b4b7b0/MUISTIO_20220211132059.pdf
https://mal-verkosto.fi/2021/04/27/kaupunkiseutusuunnitelmien-26-4-2021-webinaarin-aineistot-ladattavissa/
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kaupunkipoliittinen-toimintaohjelma-2021-2023.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2156-mal-sopimusmenettelyn-tila-ja-kehittamistarpeet
https://mal-verkosto.fi/wp-content/uploads/2022/01/MAL-verkosto_TTS-2022_ohry_02022022-002.pdf
https://mal-verkosto.fi/wp-content/uploads/2022/02/Teemaverkoston-esittely-OHRY-1-2022.pdf
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