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     ASIALISTA 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

Aika: 7.2.2017 klo 10.00 - 12.00  
Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila A 3.1, etäyhteysmahdollisuus 

Jäsenet:    Varalla: 

Leena Rossi, yleisk.päällikkö, Jyväskylän kaupunki (pj.) Jarmo Lindén, johtaja, ARA (vp.) 

Petra Stenfors, ylitarkastaja, TEM, Hanna-Maria 

Urjankangas osallistuu 

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 (etänä)  

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

Aimo Huhdanmäki, yksikön päällikkö,  

Uudenmaan Ely-keskus 

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, 

Kuntaliitto 

- 

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki (etänä) 

Kalle Sivén, maankäyttöinsinööri,  

Joensuun kaupunki 

Anne Leskinen, suunnittelija, Oulun kaupunki 

(etänä) 

Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki  

Pasi Pitkänen, yhteyspäällikkö,  

Porin kaupunki  

Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Pori 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseutu - 

Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö  

Turun kaupunki 

Andrei Panschin, kaavoitusinsinööri 

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 kokouksessa 

Pia Bäcklund, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu (kohta 3.) 

Liikenneviraston asiantuntijat (kohta 4). 

Hanna Herkkola, konsultti ja Eero Salminen, konsultti Ramboll (kohta 5). 

 

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 (29.11.2016) muistion hyväksyminen  

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

verkosto.fi/filebank/1385-MAL-ohry_muistio_29112016.pdf 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.  

  

                         Päätös: 

 

BEMINE KAUPUNGISTUMISEN DYNAMIIKKA YHTEISKEHITTÄMISHANKKEEN ASIAT 

 

3.  BEMINE- tietotarvekysely seuduille  

(kohdan käsittelyaika 30 min.) 

 

BEMINE yhteiskehittelyhankkeen toteuttaman tietotarvekyselyn tavoitteena on 
tuottaa tietoa koko konsortiolle sekä MAL-verkoston jäsenille 
kaupunkiseututasoiseen suunnitteluun ja -kehittämiseen liittyvästä tietotarpeista, 
sekä tiedon hallinnan ja hyödyntämisen välineistä. Lähtökohtana on kartoittaa 
toimijoiden omia kokemuksia ja käsityksiä nykyisistä tietokäytännöistä ja 
tietämyksen hallinnasta (knowledge management). Lisäksi kysely tuottaa tietoa 
siitä millaisena toimintana MALPE yleensäkin nähdään suhteessa suunnitteluun ja 
kehittämiseen. Analyysin kohteena mm. se missä määrin nykykäsitykset ja 
parantamisehdotukset eroavat seutujen ja toimijoiden välillä, aihealueittain tai 
aikajänteittän: väestökehitys, seutujen välinen ja sisäinen muuttoliike, liikenteen 
kehitys, seurantatiedot. Yleisemmin tietotarpeen analyysin kohteena on millaisena 
”pätevä tieto” määritellään ja millä tavalla nykyiset tietokäytännöt ”lukitsevat” jo 
itsessään seutuyhteistyön muotoja. 
 
Tietotarvekysely osoitetaan MAL-verkoston jäsenistölle sekä hankkeen 
tutkimustiimien kotimaisille kohdealueille. Kyselyn toteuttavat hankkeen 
Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakouluna osahankkeet ja MAL-verkoston 
koordinaatio sähköisenä kyselynä helmi-maaliskuussa 2017. MAL-verkoston 
resurssina on suunnittelija Iina Sankala (1.10.2016-31.3.2017). Tietotarvekyselyn 
alustavat tulokset esitellään hankkeen seuraavassa yhteiskehittämisfoorumissa 
”Evidenssistä päätöspolkuihin: kaupungistumisen trendit ja MALPE-strategiat” 
30.3.2017 Musiikkitalossa Helsingissä.  
 
Tietotarvekyselyä esittelevät kokouksessa Tayn Johtamiskorkeakoulun Pia 
Bäcklund, Ilari Karppi ja Kaisa Immonen.  

 

Päätösehdotus:  

Ohjausryhmä keskustelee kaupunkiseutujen suunnittelun ja kehittämisen tietotarpeista 

ja uuden tiedon hyödyntämisestä sekä evästää BEMINE-konsortiota kyselyn 

toteuttamisessa.   

 

Päätös: 

 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1385-MAL-ohry_muistio_29112016.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1385-MAL-ohry_muistio_29112016.pdf
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TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT -TEEMAVERKOSTON (AIKO-INSTRUMENTTI) ASIAT 

4. MAL-GIS Paikkatietopohjainen asumiskatsausmalli (kohdan käsittelyaika 20 min.) 

 Seudullista asumiskatsausmallia halutaan uudistaa vastaamaan nykyisiä tarpeita ja 
mahdollisuuksia. Tavoitteeksi on otettu MAL(PE) –näkökulmat yhteen kokoavan 
paikkatietopohjaisen mallin laadinta. Pääpaino on asumisen kysymyksissä. Työ on 
osa kansallisen MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunki-seudut – hanketta. 
Uudistamishankkeen toteuttamisvastuu on Jyväskylän kaupungilla, ja konsulttina 
työssä toimii Ramboll Finland Oy.  

 Hankkeeseen liittyen järjestettiin 10.1.2017 yhteiskehittelytyöpaja, johon kutsuttiin 
MAL-verkoston jäseniä sekä muita erityisesti asumisen ja paikkatietoasioiden 
asiantuntijoita. Työpajan tavoitteena oli kartoittaa asumisen keskeisiä ilmiöitä, 
niiden merkityksiä sekä mittareita, joilla ko. ilmiöitä paikkatietopohjaisessa 
asumiskatsausmallissa voidaan mitata ja esittää. Työpajan aineistot löytyvät MAL-
verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseutu sivuilta 
http://www.kaupunkiseutu.fi/tapahtuma/mal-gis-tyopaja-10-1-klo-12-30-16-00-
paikkatietopohjainen-asumiskatsausmalli/ 

 Hanna Herkkola ja Eero Salminen Rambollista esittelevät hankkeen etenemistä ja 
alustavaa paikkatietopohjaista asumiskatsausmallia.  

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy evästyskeskustelun ja antaa palautetta esitettyyn 
asumiskatsausmalliin. 

Päätös: 

5. Tulevaisuuden kaupunkiseudut -teemaverkoston maksatushakemuksen hyväksyminen  
(kohdan käsittelyaika 10 min) 
 
                         Maksatuksesta on ohjeistettu hankkeen toimeenpanopäätöksessä, jonka 

Pirkanmaan liitto toimitti lokakuun lopussa 2016. MAL-verkoston koordinaatio on 
laatinut Pirkanmaan liitolle maksatushakemuksen ajalta 21.6. - 31.12.2016. 
Maksatushakemukseen tulee liittää väliraportti, kustannuserittely, selvitys osto- ja 
asiantuntijapalveluiden kilpailuttamisesta, palkkatodistukset ja työaikakirjanpito. 
Projektipäällikkö esittelee maksatushakemuksen. 

 
                         Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy maksatushakemuksen ajalta 21.6. - 

31.12.2016.  
 
Päätös: 

6.  Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman 

hyväksyminen (asian käsittely 10 min.) 

                         MAL-verkoston koordinaatio on laatinut Tulevaisuuden kaupunkiseudut AIKO-

hankekokonaisuuden toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2017. Edellisessä 

kokouksessa (29.11.2016) esiteltiin seuraavat hankkeet vuonna 2017 toteutettaviksi:

  

http://www.kaupunkiseutu.fi/tapahtuma/mal-gis-tyopaja-10-1-klo-12-30-16-00-paikkatietopohjainen-asumiskatsausmalli/
http://www.kaupunkiseutu.fi/tapahtuma/mal-gis-tyopaja-10-1-klo-12-30-16-00-paikkatietopohjainen-asumiskatsausmalli/
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 Asemanseutuihin liittyvät kehittämistoimet, asemanseutuverkoston kokoaminen, 
asemanseutujen yhteinen portaali (asemanseutu.fi), asemanseutukehittämisen 
roadshow 

 Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja GIS-aluesuunnittelun 
menetelmäkokeilut  

 Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen 

 Biotalouden ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kaupunkiseuduilla 
 

Projektipäällikkö esittelee toiminta- ja taloussuunnitelman sisällön sekä vuoden 2017 

hankevalmistelujen tilanteen. Teemaverkoston rahoitussuunnitelmassa esitetyn 

”Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja GIS-aluesuunnittelun menetelmäkokeilut” -

osahankkeen työsuunnitelman esittelee ohjausryhmän puheenjohtaja Leena Rossi. 

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen- sekä 

biotalouden ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kaupunkiseuduilla hankkeiden 

työsuunnitelmat esitellään huhtikuun kokouksessa (4.4.2017). 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen ja hyväksyy 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut TTS 2017. 

Päätös:  

MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT 

7. MAL-verkoston perustoimintaan liittyvän toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen (10 min.) 
 

MAL-verkoston koordinaatio on laatinut perustoiminnan TTS 2017, jonka rahoitus on 

eriytetty Tulevaisuuden kaupunkiseudut hankekokonaisuuden toiminnasta. Painotukset 

noudattavat ohjausryhmän aiemmin hyväksymiä strategisia painopisteitä. Verkoston 

vuoden 2017 toimintasuunnitelman runkona ovat aiemmin tehdyn ulkopuolisen 

arvioinnin tulokset sekä perustoiminnan rahoittajilta (YM, LLIVI, Kuntaliitto ja ARA) saatu 

palaute. 

 
Projektipäällikkö esittelee TTS 2017 keskeisen sisällön. 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy perustoiminnan TTS 2017. 
 
Päätös: 

8. Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hanke (20 min.) 

Liikennevirastossa on laadittu hankesuunnitelma ja pyydetty MAL-verkostoa mukaan 

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hankkeeseen kumppaniksi ja osarahoittajaksi.  

 

Projektin tavoitteena on etsiä yhteistoiminnallisin menetelmin vaikuttavia ja konkreettisia 

kehittämispolkuja, joilla saadaan syntymään kuntiin ja kaupunkiseuduille kannattavaa 

liiketoimintaa kestävän liikkumisen kuluttajapalveluista1 ja sitä kautta integroitua kyseiset 

palvelut osaksi seudun kestävää liikennejärjestelmää. Kyseessä on T&K-projekti, joka 
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toteutetaan Liikenneviraston Liikenne ja maankäyttö -osaston vastuulla yhteistyössä 

liikkumisen palveluita ja joukkoliikennettä kehittävien Liikenneviraston yksiköiden kanssa. 

Työssä käytetään ulkopuolista konsulttia tai tutkimuslaitosta, ja työhön pyritään löytämään 

mukaan muitakin rahoittajatahoja Liikenneviraston ohella. Projekti tehdään lisäksi 

yhteistyössä valittujen alueellisten/paikallisten toimijoiden kanssa. 

Liikenneviraston asiantuntijat esittelevät hankkeen ohjausryhmälle. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy evästyskeskustelun hankkeesta sekä ottaa kantaa 

hankkeen jatkovalmisteluun ja MAL-verkoston osallistumiseen hankkeeseen. 

  

Päätös: 

MUUT KOKOUSASIAT 
 

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

 

10. Tiedoksi annettavat asiat 

 

Ohjausryhmän jäsenmuutokset ja varajäsenten nimeämiset: 

 Suomen Kuntaliitto: 

 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä: 

 Porin kaupunki: 

 Oulun kaupunki: Anne Leskinen jää eläkkeelle 3.3. Korvaava henkilö esillä 

seudun rakennetiimissä 16.2 

 Turun kaupunki: jäsen Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö, varajäsen 

Andrei Panschin, kaavoitusinsinööri 

 

11. Seuraavat kokoukset 

 

Huhtikuussa ti 4.4 klo 12 - 14.30 ja kesäkuussa ti 6.6 klo 12 - 14.30. Päätetään 

kokouspaikat. 

 

12. Kokouksen päättäminen 


