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    MUISTIO 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

Aika: 9.9.2016 klo 10.07 - 12.21 
Paikka: Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Nh ”Tähtitaivas” 

 Jäsenet:    Varalla: 

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki (pj.) paikalle klo 10.50 

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, 

Kuntaliitto                                                         

Kalle Sivén, maankäyttöinsinööri,  

Joensuun kaupunki 

Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto 

Petra Stenfors, ylitarkastaja, TEM, tilalla Anni Salmi Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM 

Kaisa Mäkelä, yli-insinööri, YM, p. klo 11.35 Olli Maijala, neuvotteleva virkamies 

Teija Snicker-Järvinen, apulaisjohtaja, 

Liikennevirasto, tilalla Anni Rimpiläinen 

Jarmo Joutsensaari, liikennejärjestelmä-  

päällikkö, Liikennevirasto 

 

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

Jarmo Lindén, johtaja, ARA 

Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö,  

ELY-keskus Varsinais-Suomi (varapj.) etänä 

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

Aimo Huhdanmäki, yksikön päällikkö,  

Uudenmaan Ely-keskus 

Anne Leskinen, suunnittelija, Oulun kaupunki 

etänä 

Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki  

Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki Pasi Pitkänen, yhteyspäällikkö ,  

Porin kaupunki 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen 

kaupunkiseutu 

Kimmo Kurunmäki, seutusuunnittelupäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu, p. klo 12.10 

Christina Hovi, kaavoituspäällikkö, Turun kaupunki Paula Keskikastari, kaavoitusarkkitehti  

Turun kaupunki 

Leena Rossi, yleiskaavapäällikkö, Jyväskylän kaupunki 

Raine Mäntysalo, professori, varajohtaja, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY 

tilalla Sirpa Joukainen, p. klo 11.35 

 

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

Esittelijöinä  

KTT Heidi Forström-Tuominen, 5. kohta 

hall.yo Heli Suuronen, 6. kohta 

professori Raine Mäntysalo, 8. kohta 

 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

 

Varsinaisen puheenjohtajan  esteen vuoksi kokoukselle valittiin tilapäiseksi pj:ksi 

Leena Rossi. Hän avasi kokouksen klo 10.07 ja  toivotti osallistujat kokoukseen 

tervetulleiksi. Käytiin esittäytymiskierros ja todettiin läsnäolijat. Hyväksyttiin 

esityslista.  

 

2. Edellisen kokouksen (15.6.2016) muistion hyväksyminen  

Edellisen kokouksen muistio on osoitteessa http://www.mal-

verkosto.fi/filebank/1309-MAL-ohry_muistio_15062016.pdf 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.  

  

                         Päätös: Hyväksyttiin muutoksitta. 

 

A) TEMIN ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) ASIAT 
 
3. ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -teemaverkoston hankehakemuksen hyväksyminen  
(kohdan käsittelyaika keskusteluineen 10 min) 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti 29.6.2016 (TEM 2195/09.01.01/2015) myöntää 
Mal-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut -hankkeen toteuttamiseen vuodelle 
2016 89.000 €. Rahoitus kohdennetaan Pirkanmaan liitolle, joka tekee 
rahoituspäätökset yksittäisistä hankkeista.  
 
Ohjausryhmän edellisessä kokouksessa päätettiin (15.6.2016 A-listan kohta 3) ,  
että MAL verkoston ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -hankehakemuksen 
epävirallinen versio  toimitetaan ennakkoon Pirkanmaan liittoon ja hakemusta 
täydennetään jälkikäteen kun liitolta on saatu tarkempi ohjeistus hakemisesta 
(hakemus toimitettiin 21.6). Syynä tähän menettelyyn oli, että kulut ovat 
avustuskelpoisia vasta hakemuksen jättämisen jälkeen ja kuluja oli alkanut jo 
alkanut kertyä. Hakija kerryttää kustannuksia hankkeelle omalla riskillä siihen asti 
kunnes mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on tehty. 
 
Tulevaisuuden kaupunkiseudut hankehakemus on nyt tehty virallisille lomakkeille 
Pirkanmaan liiton ohjeistuksen mukaisesti. Projektipäällikkö selostaa kokouksessa 
hakemuksen sisältöä ja siihen tulleet täydennykset. Pirkanmaan liiton 
maakuntahallitus tekee lopullisen päätöksen rahoitushakemuksen hyväksymisestä 
10.10.2016 kokouksessaan.  

 
Päätösehdotus:  Ohjausryhmä hyväksyy ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -
rahoitushakemuksen liitteineen. 
 
Päätös: Projektipäällikkö esitteli rahoitushakemukseen tulleet budjetti- ja 
sisältömuutokset. Valtion tuki myönnettiin 10.000 € pienempänä, joka 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1309-MAL-ohry_muistio_15062016.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1309-MAL-ohry_muistio_15062016.pdf
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kompensoidaan seuraavan vuoden haussa. Pirkanmaan liiton kanssa on käyty 
neuvotteluja budjetti- ja sisältökysymyksistä sekä hankkeiden kilpailuttamisen 
periaatteista. Hakemukseen lisättiin mal-koordinaation rooli, tarkennettiin 
asemanseutukokonaisuuden sisältöä sekä määriteltiin eri hankkeiden 
kustannustasot. Ohjausryhmä hyväksyi ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -
rahoitushakemuksen.  
 
Pirkanmaan liiton rahoituspäätös saadaan viimeistään maakuntahallituksen 
10.10.2016 kokouksessa, mutta mahdollisesti jo tätä ennen maakuntajohtajan 
erillispäätöksellä.   

 
4.  Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää ja MAL-GIS, seudullisen 

asumiskatsauksen paikkatietopohjainen malli -tarjouskilpailujen järjestäminen (10 min.) 

Pirkanmaan liitto edellyttää AIKO-hankkeiden kilpailuttamista myös alle 30.000 € 

hankkeissa. Uudet pysäköintiratkaisut työryhmä sekä MAL-GISn Jyväskylän vastuutahot ovat 

valmistelleet tarjouspyynnöt em. hankkeiden konsulttitöiden toteuttamiseksi. MAL-

verkoston projektipäällikkö ja Jyväskylän kaupungin yleiskaavapäällikkö Leena Rossi 

esittelevät tarjouspyyntöjä kokouksessa. 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy tarjouspyynnöt ja tarjouskilpailujen käynnistämisen. 

Päätös: Käytiin läpi tarjouspyyntöjen keskeinen sisältö. Hyväksyttiin tarjouspyynnöt ja 

päätettiin että tarjouskilpailut voidaan käynnistää. 

5.  Asunto-osuuskunta – uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli -hankkeen esittely (25 min.) 

 MAL-verkosto on mukana osarahoittamassa ”Asunto-osuuskunta uusi yhteisöllinen 

rakentamisen ja asumisen malli” -hanketta. Hankkeen työsuunnitelma on liiteaineistona. 

Selvityksen toteuttaja KTT Heidi Forström-Tuominen esittelee selvityksen sisältöä ja 9.9 

valmistuneen väliraportin tuloksia. 

 Päätösehdotus: 

 Ohjausryhmä käy keskustelun asunto-osuuskuntamallin hyödyntämismahdollisuuksista ja 

merkitsee katsauksen ja väliraportin tiedokseen. 

 Päätös: KTT Heidi Forström-Tuominen esitteli Asunto-osuuskunta hankkeen alustavia 

haastattelutuloksia. Merkittiin katsaus tiedoksi. Esitys löytyy MAL-verkoston sivuilta 

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset 

  Osuuskuntamallin kehittelyä jatketaan työpajassa 23.9 ap (Raklissa). Hankkeen 

julkistamisseminaari pidetään ti 29.11.2016 klo 8.30–12 (MAL-verkoston ohrylle lähetetään 

kutsu).  

 

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
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6.  ”Digitaalisten palveluverkkojen integrointi maankäytön suunnitteluun” -selvityksen loppuraportin 

hyväksyminen (25 min.) 

MAL-verkoston koordinaatio käynnisti keväällä2016 ”Digitaalisten palveluverkkojen 

integrointi maankäytön suunnitteluun” -selvityksen. Työn tavoitteena on parantaa 

digitaalisten palveluverkkojen suunnitteluprosessin tiedollista perustaa ja tuottaa tietoa 

miten digitaalisten palveluverkkojen suunnittelu on liitettävissä osaksi maankäyttöä- ja 

suunnittelua. Selvitystyön tarkoituksena oli omalta osaltaan kuroa umpeen sitä tiedollista 

kuilua, miten palvelujen digitalisointi vaikuttaa palveluverkkojen rakentamiseen ja 

maankäytön suunnittelun. Tutkimuskysymykset olivat:  

1. Mitkä 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? 

Selvitystyö pohjautui kirjallisen ja Internet aineistoon, MAL-verkoston jäsenetujen 

edustajien vastattavaksi muotoiltuun sähköiseen kyselyyn sekä näkökumia syventäviin 

haastatteluihin kyselsytä tehtyjen havaintojen perusteella. Haastatteluja selvityksessä oli 

mukana lopulta yhdeksän. Työ suoritettiin ajalla 1.5.-31.8.völisenä aikana 

korkeakouluharjoitteluna. Keskeinen osa raporttia on sekä kaupunkiseutujen digitaalisten 

palveluverkkojen suunnittelun kehityspolku. Selvitystyön tuloksena syntyi jäsenyhteisöille 

jaettavaa materiaalia: sähköinen raportti, tiivistelmä, tiivis powerpoint esittelysarja. 

MAL-verkoston vuoden 2016 korkeakouluharjoittelija Heli Suuronen esittelee raportin 

tuloksia ja kehityspolkua kokouksessa.  

Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelun raportista,  esittää siihen mahdollisia 

muutostoiveita ja hyväksyy niiden  jälkeen raportin. 

Päätös: Ohjausryhmä piti selvitystä ajankohtaisena ja tarpeellisena (esittelykalvot 

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset). 

Varsinaisia muutostoiveita ei tullut ja hyväksyttiin raportin sisällön esittely. Julkaisu on tällä 

hetkellä taittovaiheessa. Raportti sekä powerpoint aineistot laitetaan MAL-verkoston 

sivuille. 

B) MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT 
 
7. MAL-verkoston muu perustoiminta edellisen kokouksen jälkeen (10 min.) 
 

Päätösehdotus: Projektipäällikkö esittelee toiminnan ja talouden keskeisiä asioita. 
 
Päätös: Todettiin loppuvuoden tapahtumat (kalvot http://www.mal-
verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset).  
 

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset


5 
 

 

Pyydettiin syötteitä 4.11 ap Ympäristöministeriön Pankkisalissa järjestettävään 
kaupunkiseutujen tulevaisuutta ja roolia käsittelevään keskustelutilaisuuteen. Toiveina 
sisällöksi esitettiin mm. eri osapuolten valta-, vastuu- ja rajapintatarkastelut, paikallis- ja 
kuntalähtöisyys kehittämisessä, kunnan demokratia- ja elinvoimatehtävät, tulevan 
palvelurakenteen seudullinen tarkastelu, tehokkaampi käyttö ja investointien toteutus sekä 
kaavajärjestelmän tulevaisuus.  
 
MAL-koordinaatio valmistelee ja toteuttaa 4.11 keskustelutilaisuuden yhteistyössä 
Ympäristöministeriön, Kuntaliiton, kaupunkiseutujen edustajien ja Aalto-yliopiston kanssa 
(Raine Mäntysalo ja Vesa Kanninen).  
 
Todettiin budjetin toteuman alijäämä, mikä johtuu AIKOn Tulevaisuuden kaupunkiseudut 
hankkeen oletettua myöhäisemmästä aloituksesta ja rahoituspäätöksestä. 

  

 
C) AALTO KONSORTION BEMINE HANKE 
 
8.  Akatemian Strategisen tutkimuksen BEMINE-hanke 2016-2019 - Ajankohtaiskuulumiset (20 min) 

 
Aalto-yliopisto konsortion johtaman MALPE suunnittelusta integroivaan visiointiin eli 

BEMINE tutkimus- ja vuorovaikutushanke on saanut rahoituksen Akatemian Strategisen 

tutkimusneuvoston ”Kaupungistuva yhteiskunta” ohjelmasta vuosille 2016-2019. 

Hankkeiden kesto on 1.4.2016-31.3.2019. Akatemian rahoitus (146 840 €) myönnettiin 

hankkeelle toukokuussa ja rahoituspäätös saatettiin voimaan 13.6.2016 (liite: MAL-

verkoston päätös).  

 

Akatemian ”Kaupungistuva yhteiskunta” -teemassa rahoitetaan tutkimusta, jonka avulla 

pystytään hyödyntämään kaupungistumisen mahdollisuuksia ja välttämään karikkoja sekä 

etsimään kokonaisvaltaisia ratkaisuja kaupungistumiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on 

lisätä kaupunkien ja alueiden varautumiskykyä sekä tietoa kaupungistumisen 

erityispiirteistä.  

 

BEMINE-hankkeen tavoitteena on päästä kaupunkiseutujen MALPE-suunnittelun taustalle ja 

löytää uusia menetelmiä tulevaisuuden hahmottamiseen ja strategiseen visiotyöskentelyyn 

kestävän kaupunkisuunnittelussa eri suunnittelutasoilla. Kaasukantoisena tavoitteena on 

tulevaisuudessa kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun avoimuus, ennakoivuus ja 

strategisuus samalla huomioiden vähemmälle huomiolle jääneitä suunnittelun teemaoja. 

Akatemian arvioinnissa BEMINE-hankkeen lähestymistapa ohjelman esittämiin kysymyksiin 

oli innovatiivinen, poikkitieteellinen ja korkeatasoinen sekä vuorovaikutuskehikko 

konsortion, kv-kumppaneiden sekä sitoutuneiden sidosryhmien ja laajemman yhteiskunnan 

tasolla uskottava. Keskeisenä osana kaupungistumisen dynamiikkaa on alueiden välinen 

vuorovaikutus. 

 

BEMINE-hankkeessa MAL-verkosto muodostaa laajemman MALPE-suunnittelun ja 

kaupunkikehittäjien asiantuntijaverkoston yhdessä hankkeeseen nimettyjen 

kollaboraattoreiden kanssa. Sekä kollaboraattorit että MAL-verkoston asiantuntijaverkosto 
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tuottavat tietoa hankkeelle että toimivat aktiivisina keskustelukumppaneina hankkeen 

tutkimustiimeille. MAL-verkoston ohjausryhmä on erityinen foorumi hankkeelle keskustella 

tutkimustuloksista ja esiin nousevista havainnoista seuraavien 2,5 vuoden ajan. Prof. Raine 

Mäntysalo esittelee ohjausryhmän kokouksessa hankkeen tavoitteita, sisältöjä sekä MAL-

verkoston ohryn tulevaa roolia hankkeessa. 

 

BEMINE hankkeen työskentely alkoi käytännössä kesäkuussa tiimien ja konsortioryhmän 

järjestäytymisellä. Hankkeelle on muodostettu Internet sivut: bemine.fi. Ensimmäinen 

sidosryhmäfoorumi eli Re-define-foorumi järjestettiin 31.8.2016 Tieteiden talolla noin 70 

osallistujan voimin. Re-define foorumin tarkoituksena oli kysyä yhteistyökumppaneiltamme, 

miten tutkimusasetelmaa kannattaisi parantaa, onko teemoista ja tutkimuslinjoista 

unohtaneet jotain tärkeää, ja millaisia tulevien painotusten ja yhteisten painotusten ja 

yhteistyön sidosryhmien kanssa tulisi olla. Koko hankkeen aikana järjestetään viisi 

laajempaa sidosryhmäfoorumia, Urban Forumia. Varsinaisesta yleisestä 

vuorovaikutustoiminnasta ja viestinnästä vastaa Demos Helsinki. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee BEMINE ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja käy 
keskustelun ohjausryhmän roolista hankkeessa. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että MAL-verkoston roolina ei ole pelkästään 
osallistuminen BEMINE-hankkeen tilaisuuksiin vaan se on samalla myös hankkeen keskeinen 
sidosryhmä sekä vuorovaikutuksen foorumi ja yhteiskehittelyn alusta, johon keskeisiä 
MALPE-kehittämiskysymyksiä ja ongelmakohtia tuodaan keskusteluun. Todettiin, että Raine 
Mäntysalon kirjoittama suomenkielinen kolumni: ”BEMINE-tutkimus: Toimintaa, tarinoita ja 
vaihdon vyöhykkeitä” toimii hyvänä pohjana yhteiskehittelylle.  
 
Tarkoitus on, että BEMINE-kysymyksiä käsitellään jatkossa tarpeen mukaan säännöllisesti 
MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksissa. BEMINE katsauksen seuraaminen 
mahdollistetaan myös etäyhteyksien järjestämisessä.   
 

 

9. Ohjausryhmän jäsenten ajankohtaiskatsaukset alueidensa /organisaatioidensa toiminnasta (10 min.)  
 
                         Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
  
                          Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

10. Tiedoksi annettavat asiat 

- Aikon kick off käynnistystilaisuus 27.9.2016 klo  8.15 – 15.00 Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 

Helsinki. Tilaisuuteen mahtuu 90 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset perjantaihin 

16.9.2016 mennessä tämän linkin kautta 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1440157&chk=XP57992R 

 

- Sovittiin että tehdään jatkossa MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksista merkinnät Outlook 

kalenteriin. 

 

 

http://www.bemine.fi/
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1440157&chk=XP57992R
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11. Seuraavat kokoukset 

29.11. klo 14-16.30 Kuntaliitossa. Asialistalla on mm. seuraavan vuoden toiminta ja talous, Aikon 

KELIPO hankkeen eteneminen sekä puheenjohtajan valinta v. 2017. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.21. 


