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     ASIALISTA 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

Aika: 29.11.2016 klo 14.00 - 16.30 (alussa kakkukahvit) 
Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B 3.4, etäyhteysmahdollisuus 

 Jäsenet:    Varalla: 

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki (pj.)  

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,  Olli Maijala, neuvotteleva virkamies 

Teija Snicker-Järvinen, apulaisjohtaja, 

Liikennevirasto 

Mervi Karhula, liikenneneuvos, LVM 

 

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 kaupunki-

seutu 

Kimmo Kurunmäki, seutusuunnittelupäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

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 

 

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

 

Esittelijöinä  

Leena Rossi asialistan kohta 4. 

Tapio Kinnunen asialistan kohta 5. 

Raine Mäntysalo/Kati, asialistan kohta 7. 

 

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 (9.9.2016) muistion hyväksyminen  

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

to.fi/filebank/1338-MAL-ohry_muistio_9092016.pdf 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.  

  

                         Päätös: 

 

A) Tulevaisuuden kaupunkiseudut -teemaverkoston (AIKO-instrumentti) asiat 
 
3. Tulevaisuuden kaupunkiseudut -teemaverkoston hankehakemuksen hyväksyminen  
(kohdan käsittelyaika 5 min) 
 
Päätös 9.9.2016 ( 3.kohta) 
                        Projektipäällikkö esitteli rahoitushakemukseen tulleet budjetti- ja sisältömuutokset. 

Valtion tuki myönnettiin 10.000 € pienempänä, joka kompensoidaan seuraavan vuo-
den haussa. Pirkanmaan liiton kanssa on käyty neuvotteluja budjetti- ja sisältökysy-
myksistä sekä hankkeiden kilpailuttamisen periaatteista. Hakemukseen lisättiin mal-
koordinaation rooli, tarkennettiin asemanseutukokonaisuuden sisältöä sekä määri-
teltiin eri hankkeiden kustannustasot. Ohjausryhmä hyväksyi ”Tulevaisuuden kau-
punkiseudut” -rahoitushakemuksen.  
 
Pirkanmaan liiton rahoituspäätös saadaan viimeistään maakuntahallituksen 
10.10.2016 kokouksessa, mutta mahdollisesti jo tätä ennen maakuntajohtajan erillis-
päätöksellä.   
 

29.11.2016  Pirkanmaan liiton maakuntajohtaja myönsi 14.10.2016 tehdyllä päätöksellään 
(93/2016) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle Tulevaisuuden kaupunkiseu-
dut - elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa -
hankkeen toteuttamiseen rahoitusta 89.000 €. Projektipäällikkö esittelee rahoitus-
päätöksen (liite:rahoituspäätös). 

 
                         Päätösehdotus: Merkitään Pirkanmaan liiton rahoituspäätös tiedoksi 
 

Päätös: 
 

4.  Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston tarjouskilpailut, hankkeiden eteneminen ja vuo-

den 2017 hankevalmistelut (15 min.) 

                         Ohjausryhmän edellisessä kokouksessa päätettiin käynnistää ”Uudet pysäköintiratkaisut 
osana älykästä liikennejärjestelmää” ja ”MAL-GIS Seudullisen asumiskatsauksen paikkatie-

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1338-MAL-ohry_muistio_9092016.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1338-MAL-ohry_muistio_9092016.pdf
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topohjainen malli” -tarjouskilpailut. Molemmat hankkeet ovat pitäneet ensimmäiset oh-
jausryhmän kokouksensa. Projektipäällikkö ja Leena Rossi esittelevät tarjouskilpailun tu-
lokset ja hankkeiden etenemisen. 

 Asunto-osuuskuntamallin selvityshanke päättyy (Pellervon taloustutkimus). Hankkeen jul-
kistustilaisuus pidetään AnnaK:n koulutustiloissa, Annankatu 24, ti 29.11.2016 klo 9.30-12. 
Palaute- ja jatkotoimista päättävä kokous järjestetään joulukuussa 2016. Tavoitteena on 
käynnistää eri toimijoiden omana työnä, mutta yhteistyössä kokeilu asunto-osuuskunta-
asumisen edistämiseksi.  

MAL-verkoston koordinaatio laati Tulevaisuuden kaupunkiseudut hankehakemuksen stra-
tegiset painotukset ja niihin kuuluvat hankkeet vuoteen 2018 asti. Vuoden 2017 hanke-
suunnittelu on käynnistetty syksyn 2016 aikana mm. seuraavien hankekokonaisuuksien 
osalta: 

 Asemanseutuihin liittyvät kehittämistoimet, asemanseutuverkoston kokoaminen, 

asemanseutujen yhteinen web-portaali (esittelijä MAL-koordinaatio) 

 Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja GIS-aluesuunnittelun menetelmäkokeilut 

(esittelijä Leena Rossi) 

 Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen 

(esittelijänä Mervi Karhula) 

 Biotalouden ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kaupunkiseuduilla (esittelijä 

MAL-koordinaatio) 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen, ottaa kantaa ja evästää 
hankesuunnittelua v. 2017 osalta. 

Päätös:  

5.   Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa -hanke (20 min.) 

 MAL-verkosto osarahoittaa Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston (AIKO - 
instrumentti) ”Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa” -
hanketta. Selvityksen toteuttaja Tapio Kinnunen Strafica Oystä esittelee selvityksen 
tavoitteita, etenemistä ja alustavia tuloksia (liite) 

 Päätösehdotus: 

 Ohjausryhmä käy evästyskeskustelun ja merkitsee esityksen tiedokseen. 

B) MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT 

6. MAL-verkoston muuta toimintaa edellisen kokouksen jälkeen (10 min.) 
 

Päätösehdotus: Projektipäällikkö esittelee toiminnan ja talouden keskeisiä asioita sekä 
ensi vuoden toiminnan ja talouden suunnittelua. 
 
Päätös:  
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C) BEMINE HANKE 
 
7.  Akatemian Strategisen tutkimuksen BEMINE-hanke 2016-2019 - Ajankohtaiskuulumiset (15 min) 

 
Aalto-yliopisto konsortion johtaman MALPE suunnittelusta integroivaan visiointiin eli 
BEMINE tutkimus- ja vuorovaikutushanke on yksi kolmesta Strategisen tutkimuksen 
”Kaupungistuva yhteiskunta” ohjelmasta vuosille 2016-2019. Akatemian rahoitus MAL-
verkostolle on koko ajalle 146 840 € (liite: MAL-verkoston päätös). BEMINE-hankkeen 
tavoitteena on päästä kaupunkiseutujen MALPE-suunnittelun taustalle ja löytää uusia 
menetelmiä tulevaisuuden hahmottamiseen ja strategiseen visiotyöskentelyyn kestävän 
kaupunkisuunnittelun eri suunnittelutasoilla. Keskeisenä osana kaupungistumisen 
dynamiikkaa on kaupunkiseutujen välinen vuorovaikutus kaupunki-valtio-
vuorovaikutuksen lisäksi. 
 
BEMINE hanke on aloittanut työskentelyn kesäkuussa 2016. Ensimmäinen 
sidosryhmäfoorumi järjestettiin 31.8.2016 Tieteiden talolla, konsortion ja kansainvälisen 
tutkijaryhmän (IRG ryhmä) yhteinen tutkimusworkshop 25.-27.10.2016 SYKEssä sekä 
Keskustelutilaisuus kaupunkiseutujen tulevasta roolista 4.11.2016 YM:n Pankkisalissa. 
Lisäksi MAL-verkosto osallistui Tampereen yliopiston kumppanina ”Seudullista elinvoimaa 
integroivalla MALPE-suunnittelulla Kotkan-Haminan seudulla, kenttätyö 21.–22.11.2016” 
osana verkoston sparraustukea seudun elinvoimaa kehittävälle yleiskaava-prosessille.  
 
MAL-verkoston ohjausryhmä on hankkeen keskeinen sidosryhmä ja yhteiskehittelyn 
alusta, johon keskeisiä MALPE-kehittämiskysymyksiä ja ongelmakohtia tuodaan 
keskusteluun. Edellisen kokouksen (9.9.2016) päätöksen mukaan BEMINE-kysymyksiä 
käsitellään jatkossa säännöllisesti MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksissa ja tämä 
huomioidaan myös etäyhteyksien järjestämisessä. BEMINE-Hankkeelle on syksyn 2016 
aikana laadittu Internet-sivut: bemine.fi ja aloitettu Uutiskirjeiden toimittaminen.  
 
Prof. Raine Mäntysalo esittelee ohjausryhmän kokouksessa hankkeen etenemistä ja 
seuraavia askelia, mm. vuoden 2017 Urban Foorumin tavoitteita (maaliskuu 2017) sekä 
ehdotusta kaupunkiseutujen tietotarpeiden kartoittamisesta osana hanketta.  
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee BEMINE ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja käy 
keskustelun kaupunkiseutukyselyn tarpeesta jäsenyhteisöjen näkökulmasta. 
 
Päätös:  

 

D) MUUT KOKOUSASIAT 
 
8. Ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2017.  

 

Ohjausryhmän kokouskäytännöissä on sovittu, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
valitaan vuodeksi kerrallaan.  
 
Päätösehdotus: Tuodaan ehdotus puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta 
kokoukseen. 
 
Päätös:  

file:///C:/Users/piiptero/AppData/Local/Temp/bemine.fi
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9. Ohjausryhmän jäsenten lausunnot sote- ja maakuntauudistuksesta (40 min.)  
 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät kunnille, kuntayhtymille ja 
muille keskeisille toimijoille Sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluon-
noksen lausunnolle 31. elokuuta. Lausuntoaikaa oli 9.11.2016 saakka. Lausuntoja 
hyödynnetään ministeriöiden mukaan laajasti lakiesityksen jatkovalmistelussa ja 
viimeistelyssä. 
 
Lausuntokierroksen jälkeen marras-joulukuussa ministeriöt julkaisevat lausuntoyhteenve-
don saaduista kannanotoista. Tämän jälkeen hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja 
antaa sen eduskunnalle. Maakunta- ja Sote-uudistuksen lausuntojen tallentaminen 
valtioneuvoston hankerekisteriin on käynnissä. Tallennettuihin lausuntoihin voi tutustua 
verkossa osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=14612 
 
Ohjausryhmän jäsenet esittelevät keskeisimmät huomiot organisaatioidensa lausunnoista. 
Kokouksessa käydään keskustelu kaupunkien ja kaupunkiseutujen asemasta 
maakuntauudistuksessa.  
 
Päätösehdotus: Merkitään lausunnot tiedoksi. 

  
                          Päätös:  
 

10. Ajankohtaiskatsaukset alueidensa /organisaatioidensa toiminnasta (15 min.) 

 

 

11. Tiedoksi annettavat asiat 

 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto on muuttanut. Uusi osoite on 
Kelloportinkatu 1 C (Tampella, käynti 1 B-rapusta), 33100 Tampere.  
 
 

12. Seuraavat kokoukset 

 

                        Tammi-helmikuun vaihteessa 2017, huhtikuu, kesäkuu, syyskuu, marraskuu 2017. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=14612

