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    ASIALISTA  

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

Aika: 31.8.2015 klo 13.00 – 16.00 

(kokouksen alussa on tunnin mittainen MAL-verkoston arvioinnin tulosten esittely) 

Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B 3.1. 

  

   Jäsenet:    Varalla: 

Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto, pj. Silja Siltala, liikenneinsinööri, Kuntaliitto 

Olli T. Alho, neuvotteleva virkamies, TEM Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM 

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

Anni Rimpiläinen, liikenneneuvos, LVM Teija Snicker-Järvinen, apulaisjohtaja 

Jarmo Joutsensaari, liikennejärjestelmä-  

päällikkö, Liikennevirasto 

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM  

Jarmo Lindén, johtaja, ARA 

Leena Strandén, yksikön päällikkö, ELY-keskus 

Pirkanmaa 

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö,  

ELY-keskus Varsinais-Suomi 

Juha-Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö,  

Joensuun kaupunki 

Kalle Sivén, kaupungininsinööri,  

Joensuun kaupunki 

Jukka Weisell, johtaja, Oulun kaupunki Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki 

Anne Leskinen, suunnittelija,  

Oulun kaupunki  

Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki Henna Lempiäinen, seutujohtaja,  

Porin seutu 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen 

kaupunkiseutu 

Kimmo Kurunmäki, seutusuunnittelupäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Markku Toivonen, ympäristötoimialan johtaja, Turun 

kaupunki 

Christina Hovi, kaavoituspäällikkö,  

Turun kaupunki 

Raine Mäntysalo, professori, varajohtaja, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY 

Kristiina Rinkinen, maakunta-arkkitehti, 

Uudenmaan liitto 

 

 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

   

2. Edellisen kokouksen (27.3.2015) muistion hyväksyminen  

 

Edellisen kokouksen muistio on osoitteessa 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1027-MAL-ohry_muistio_27032015.pdf 

 

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion. 

  

                          Päätös: 

 

3. MAL-verkoston arviointi ja toiminnan jatko 
 

MAL-verkoston koordinaatio päätti ohjausryhmän 27.3.2015 päätöksen 
(asialistan kohta 7.) perusteella käynnistää tarjouskilpailun MAL-verkoston 
toiminnan arvioimiseksi. Arvioinnin toteuttajaksi valittiin MDI Public Oy. Työ on 
edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Lisätietoja arviointiprosessin 
toteutuksesta: (ml. tarjouspyyntö, työsuunnitelma ja välihuomiot) 
 http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/verkoston_arviointi_2015. 
 
Sidosryhmien kyselyllä peilattiin MAL-verkoston toimintaa vuosina 2012 - 2015. 
Haastatteluissa ja 11.8.2015 pidetyssä arviointityöpajassa painotettiin enemmän 
tulevaa toimintaa. Tulosten mukaan verkosto on onnistunut tehtävässään tiedon 
ja kokemusten välittäjänä. Seminaarit ja työpajat keräävät kiitosta. Tilaisuudet 
ovat olleet onnistuneita ja hyvin suunniteltuja ja tiedotus hyvin toteutettua. 
Merkittävää myös on, että verkostossa tehdään oikeita asioita; strategiset 
painopisteet sekä niiden läpileikkaavat teemat ovat erittäin relevantteja. 
 
Toiminnan jatkolle näyttäisi olevan perusteet myös siksi, että tulosten perusteella 
MAL-teemat ja niiden yhteensovitus nähtiin olevan kaupungeissa ja 
kaupunkiseuduilla jatkossa entistä merkittävämpiä kehittämiskohteita. 

 
Suurin ongelma on toiminnan suunnittelua vaikeuttava pitkäjänteisyyden puute. 
Rahoitus on koottu useista lähteistä aina vuosi kerrallaan. Useimmat haastatellut 
seudut pitävät mahdollisena, että rahoituksesta päätettäisiin kerralla 2–3 
vuodeksi, joskin valtuustolla on vuosittain viimeinen sana. Edellytyksenä kuitenkin 
nähdään, että vastaava pitkäjänteisyys toteutuisi myös kansallisen rahoituksen 
suhteen ja toimintaa suunniteltaisiin useammaksi vuodeksi kerrallaan. 

 
Työpajan tavoitteena (11.8) oli alustavien tulosten esittelyn ohella saada uusia 
ideoita ja syötteitä mm. seuraavin kysymyksin 
- Mihin teemoihin MAL-verkoston tulisi jatkossa keskittyä?  
- Toimintatavat – Mitä verkoston toiminnassa voidaan parantaa?  
- Pitkäjänteisyys – Mistä verkostolle rahoitus ja mandaatti pitkäjänteisempään 

toimintaan?  

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1027-MAL-ohry_muistio_27032015.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/hankkeet/verkoston_arviointi_2015
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Työpajassa visioitiin MAL-verkoston tärkeimpiä tehtäviä, asemaa ja tavoitteita v.                                                    
2019 asti. Yhteenveto tiivistettiin kolmeen eri näkökulmaan ja 
kehittämisteemaan; asuminen palveluna, elinvoimaa malpe-yhteistyöstä sekä 
kaupunkipolitiikan tukeminen, jolloin Mal-verkosto on väline vahvistaa 
vaikuttavan kaupunkipolitiikan toimeenpanoa. 

 
MDIn arviointitiimin esittelee arvioinnin lopulliset tulokset kokouksessa.  

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelun arvioinnin 
johtopäätöksistä/tuloksista sekä linjaa mm.  
- miten tulokset määrittävät ja luovat uudistarvetta toimintatapaan, strategisiin 

painopisteisiin, talouden suunnitteluun ja rahoitusmalliin 
- mitä muita jatkotoimenpiteitä tulokset edellyttävät? 
- ohjausryhmän näkemyksen verkoston toiminnan jatkosta. 
 
Päätös: 

 
4. Ohjausryhmän jäsenten ajankohtaiskatsaukset alueidensa /organisaatioidensa toiminnasta 

 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 

  
                       Päätös: 
 
5. MAL-verkoston toiminta- ja talous edellisen kokouksen jälkeen sekä vuoden 2015 

maksatushakemuksen (TEM) hyväksyminen 
 

Projektipäällikkö esittelee toiminnan ja talouden keskeiset asiat. 
 
MAL-verkoston isäntäorganisaatiossa Tampereen seudun kuntayhtymässä on 
laadittu MAL-verkoston vuoden 2015 maksatushakemus ajalta 1.1. – 30.6.2015 
työ- ja elinkeinoministeriön osuudesta. Liitteinä ovat maksatushakemus, 
kustannuserittely ja rahoitusosuutta koskeva loppuraportti ko. ajanjaksolta. Tämä 
on viimeinen TEMiin toimitettava maksatushakemus ja kustannuksia haetaan 
TEMin aiemmin toimitetun jatkoaikahakemuksen perusteella. 

  
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Ohjausryhmä hyväksyy 
maksatushakemuksen, kustannuserittelyn ja väliraportin ajalta 1.1. – 30.6.2015. 

 
Päätös: 
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6. Katsaus verkoston lähiajan toimintaa painopisteittäin, tulevat seminaarit, työpajat ja muut 
tilaisuudet  
 

Asemanseutujen kehitystyö 
 

”Vetovoimaiset, vähähiiliset asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla” - 
Asemanseututarkastelujen kehittäminen” – hankkeessa tehtävä yhteistyö Helsingin 
seudun toimijoiden kanssa. Viestintä ja tulosten levittämisyhteistyö MAL-verkoston 
kanssa vuonna 2015, 1-2 tilaisuutta osana painopisteen alaista toimintaa. 
 
Painopisteeseen liittyvät seutukohtaiset työpajat valmistelussa: 

 Helsingin seudun ja Uudenmaan työpaja elinvoimaisista asemanseuduista, 
yritystoiminnasta ja asuntotuotannon kohdentumisesta marraskuussa 2015. 
Valmistelijoina HSY, HSL, UML ja MAL-verkosto.  

 Oulun Rata-alueen työpaja loppuvuodesta. Oulun matkakeskuksen ja 
asemanseudun arkkitehtuurikilpailun tulosten jatkotyöstäminen. Ajankohta 
avoin.  

 

Asuminen/ asuntopolitiikka 
 
Painopisteessä järjestetään yhteistyössä ympäristöministeriön ja Kuntaliiton kanssa 
Seudullinen asuntopolitiikka -seminaari Helsingissä 21.10.2015 Ympäristöministeriön 
tiloissa (teemallinen pääseminaari). Alustukset valtionhallinnosta, ARA:lta, kaupungeista 
ja asiantuntijoilta sekä paneeli. Seminaarin suunnittelutyö on käynnissä.  
 
Seudullinen maankäytön suunnittelu 
 
Kotkan-Haminan seudun strategisen yhteisen yleiskaavan sparraus seudun South-East 
Leveraging Livelihood (SELL) hanketta. Yleiskaavaprosessia tukevan valtakunnallisen 
asiantuntijaryhmän muodostaminen.  
 
Radanvarren ideakaava Lahden seudulta: Orimattila, Lahti ja Nastola. ideakaavan 
ajatuksena on asemanseutujen ja näiden takamaiden seudullinen profilointi ja 
potentiaalien työstäminen ennen varsinaista kuntakohtaista suunnittelutyötä. Syksyllä 
valmistuvaa työtä hyödynnetään UudenLahden suunnittelutyössä, seudullisessa 
liikennejärjestelmätyössä, maakuntakaavoituksessa ja -suunnittelussa (”seudullinen 
kaava”).  
 
Painopisteeseen liittyvät seutukohtaiset työpajat valmistelussa:  

 Jyväskylän Seutu-Kympin lanseeraus/työpaja 30.9.2015. 

 Työpaja maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Iisalmessa 3.9.2015. 

 Tampereen seudun MAL-sidosryhmäfoorumi 2.10.2015. 
 
Hankkeisiin ja läpäiseviin periaatteisiin liittyvät valtakunnalliset tilaisuudet valmistelussa 

 JULMA-hankkeen loppuseminaari 3.12.215 (ks. kohta hankkeet).  

 Kestävän ja vähähiilisen liikenteen teemapäivät 16.-17.9.2015 Sykessä 
Helsingissä. 

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen. 
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Päätös: 
 
 

7. Katsaus meneillään olevista ja valmistelussa olevista hankkeista 
 
Maankäyttö, asuminen ja kestävä julkinen talous eli JULMA hanke vuonna 2015. 
Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet, MAL-verkoston kanssa tehtävät työpajat 
kevätkaudella 2015 (11.3.2015 ja 21.5.2015). Yhteistyö ympäristöministeriön kanssa.  
 
SYKEn, Liikenneviraston ja Ympäristöministeriön ”Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 
suunnittelussa” -hanke eli UZ III. Toimenpiteet vuodelle 2015. MAL-verkoston kanssa 
toteutettavat työpajat vuonna 2015 (1.6.2015 ja syyskausi 2015). Palveluverkkokysely 
jäsenkaupungeille (kohta 8.).  
 
Kuntaliiton, ympäristöministeriön, pilottialueiden, Uudenmaan liiton ja MAL-verkoston 
hankemuotoinen selvitystyö kehittämisaluemenettelystä. Selvityksen toteuttavat 
konsulttiyhtiö Newsec Oy sekä pilottikunnat yhdessä. Selvityshankkeeseen sisältyy 
pilottikohtaisia ja hankekohtaisia työpajoja ja loppuseminaari (vuoden 2016 puolella).  

  
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen. 
 
Päätös: 
 
 

8. Palveluverkkokyselyn yhteenvetoa ja tuloksia 

 

Ohjausryhmä hyväksyi edellisessä kokouksessaan verkoston jäsenalueiden 

palveluverkkokyselyluonnoksen. Luonnos täydentyi myöhemmin Suomen 

ympäristökeskuksen kysymyksillä (liite). Kysely lähetettiin jäsenseutujen yhdyshenkilöille 

alkukesästä 2015. Yhteenveto ja SYKEn Urban Zone III-hankkeen tiimin kommentit 

vastauksista esitellään kokouksessa. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelun esityksen pohjalta ja evästää 

koordinaatiota seudullisten (ylikunnallisten) palveluverkkojen kehittämisen jatkotyössä. 

 

Päätös: 

 

 

9. Muita asioita 

 

10. Seuraava kokous 

 

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta päättäminen. 

 

11. Kokouksen päättäminen 


