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     MUISTIO 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

Aika: 7.2.2017 klo 10.00 - 12.20  
Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila A 3.1, etäyhteys 

Jäsenet:    Varalla: 

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

Petra Stenfors, ylitarkastaja, TEM 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 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, etänä 

Leena Rossi, yleiskaavapäällikkö, Jyväskylän kaupunki 

Raine Mäntysalo, professori, varajohtaja, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY 

sijaisena erityisasiantuntija Heikki Levola, HSY 

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

 

 

Esittelijöinä kokouksessa 

Pia Bäcklund, tutkijatohtori ja Ilari Karppi, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, 

Johtamiskorkeakoulu (kohta 3.),  

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

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 
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KÄSITELLYT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

Jarmo Lindèn avasi kokouksen 10.05 varapuheenjohtajan ominaisuudessa. Leena 

Rossi tuli paikalle klo 10.15, jolloin puheenjohtajuus siirtyi hänelle.  

 

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: Hyväksyttiin. 

 

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 yhteiskehittelyfoorumissa 
Urban Forum 2 tilaisuudessa ”Evidenssistä päätöspolkuihin: kaupungistumisen 
trendit ja MALPE-strategiat” 30.3.2017 Musiikkitalossa.  
 
Tietotarvekyselyä esittelee 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.   

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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Päätös: Kokous käsitteli BEMINE Tietotarvekyselyn tarkoitusta, keskeisiä teemoja sekä 

muotoa. Todettiin, että kysely on mielenkiintoinen, mutta haastava vastaanottajalle ja 

sitä tulee ennen käynnistämistä ja lähettämistä selkeyttää ja yksinkertaistaa 

vastaamisen motivoimiseksi. Yhdyskuntarakenteen ja kaupunkiyhteisön kestävyys ja 

sen tietopohja (suunnittelu, toimeenpano ja seuranta) kaupunkiseutujen strategista 

suunnittelua edistävällä tavalla on keskeinen teema. Todettiin, että kysely on syytä 

kohdistaa jäsenseutujen edustajille, viranhaltijoille, asiantuntijoille ja 

kaupunkikehityksestä päättäville henkilöille. Seudullisuus tulee ottaa huomioon 

kyselyssä vahvasti. 

 

Ohjausryhmän jäsenille annetaan vielä ennen kyselyn käynnistämistä mahdollisuus 

kyselyn testaamiseen ja palautteen antamiseen sähköisestä versiosta. Kyselyn 

vastauksia esitellään vähintään alustavasti seuraavassa BEMINE-hankkeen 

Sidosryhmäfoorumissa 30.3.2017 Musiikkitalolla.  

 

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT -TEEMAVERKOSTON (AIKO-INSTRUMENTTI) ASIAT 

 
4. MAL-GIS Paikkatietopohjainen asumiskatsausmalli (25 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: Merkittiin esitys tiedoksi. Käytiin keskustelua siitä, onko tarpeen nimetä 
hanke MAL-GIS hankkeeksi, kun painotus on asumisen ilmiöiden tarkastelussa ja 
niihin liittyvien kriteerien ja mittareiden muodostamisessa. Nimeä voidaan 
kuitenkin perustella sillä, että maankäytön ja liikenteen kytkennät liittyvät myös 
asumisen ilmiöihin. Loppuraportti, jossa esitetään paikkatietopohjainen malli, 
julkaistaan maaliskuun alkupuolella. Malli on sovellettavissa MAL-verkoston 
jäsenalueiden tarpeisiin. 

 

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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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: Hyväksyttiin maksatushakemus liitteineen. 

 

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. Ohjausryhmän 
29.11.2016 kokouksessa tarkasteltiin vuoden 2017 hankevalmisteluja seuraavien 
kokonaisuuksien osalta:  

 Asemanseutuihin liittyvät kehittämistoimet, asemanseutuverkoston kokoaminen, 
asemanseutujen yhteinen web-portaali  

 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. Liikenteen ja 

maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen- sekä biotalouden ja 

kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kaupunkiseuduilla hankkeiden työsuunnitelmat 

esitellään huhtikuun kokouksessa (4.4). Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja GIS-

aluesuunnittelun menetelmäkokeilut -hankkeen työsuunnitelman esittelee 

ohjausryhmän tässä kokouksessa puheenjohtaja Leena Rossi. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen ja hyväksyy 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut TTS 2017. 

 

Päätös: Merkittiin katsaus tiedoksi ja hyväksyttiin TTS 2017. Liikenteen ja maankäytön 

yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen- sekä Biotalouden ja kiertotalouden 

maankäyttöulottuvuudet kaupunkiseuduilla -hankkeiden työsuunnitelmat esitellään 

ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. 

 

Leena Rossi esitteli 3DGIS hankkeen.  Päätettiin rahoittaa sitä Tulevaisuuden 

kaupunkiseudut AIKO-kokonaisuudesta esitetyllä enintään 30.000 € summalla. 
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Hyväksyttiin ajatus, että Jyväskylän kaupungille voidaan palkata asiantuntija noin 7 kk 

työsuhteeseen. Hankkeeseen haetaan Jyväskylän lisäksi 4-5 kaupunkipartneria. 

Keskusteltiin verkoston uusista toimintamalleista. Edelläkävijäseutujen nimeämisen ja 

sparrauksen ohella kannatettiin ajatusta vuosittain jäsenseuduille järjestettävästä 

Verkostoseminaarista/ Tulosseminaarista. Sovittiin, että jatkossa tuotetaan 

ohjausryhmän kokouksista myös tiedote verkoston yhdyshenkilöille. Kehittämishankkeet 

esitellään ohjausryhmälle kaksivaiheisesti eli ensiksi tiiviinä ideapaperina ja sen jälkeen 

ohjausryhmän päätöksin työsuunnitelma ja rahoituspäätös seuraavassa kokouksessa.  

 

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, Livi, Kuntaliitto ja ARA) saatu 
palaute. 
 
Projektipäällikkö esittelee TTS 2017 keskeisen sisällön. 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy perustoiminnan TTS 2017. 
 
Päätös: Hyväksyttiin perustoiminnan TTS 2017 sekä vuoden 2016 jälkipuoliskon (6-
12/2016) toiminta- ja talousraportti. 
 
 

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

Liikennevirastossa on laadittu hankesuunnitelma ja pyydetty MAL-verkostoa mukaan 

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hankkeen 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 

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. 
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Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy evästyskeskustelun hankkeesta sekä ottaa kantaa 

hankkeen jatkovalmisteluun ja MAL-verkoston osallistumiseen hankkeeseen. 

  

Päätös: Päätettiin, että hanketta voidaan rahoittaa MAL-verkostosta enintään 30.000 €. Jos 

LIVI saa hankkeen toteutettua kustannustehokkaammin eli alle 70 000 eurolla v. 2017 

aikana, MAL-verkoston osuus laskee samassa suhteessa. Hankkeen kohdeseudut vaativat 

tarkentamista, mutta alustavasti kiinnostuneita kaupunkiseutuja on löydettävissä.   

 
MUUT KOKOUSASIAT 
 

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

 Käytiin tiivis ajankohtaiskatsaus. 

 

10. Tiedoksi annettavat asiat 

 

- Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän menossa olevat rekrytoinnit: 

seutusuunnittelupäällikkö ja kehittämispäällikön tehtävät 

- Porissa teknisen johtajan rekrytointi 

- HSY MAL-seurantatiedot kerätty 

- Jyväskylän seudullinen elinkeinoyhtiö puretaan ja toiminnot hajautetaan kuntiin 

- Suomen Kuntaliitto: Liikenne ja maankäyttöpäivät Kuntatalolla 4.–5.10.2017 

 

Ohjausryhmän jäsenmuutokset ja varajäsenten nimeämiset: 

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

16.2 

- Turun kaupunki: jäsen Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö, varajäsen Andrei Panschin, 

kaavoitusinsinööri 

 

11. Seuraavat kokoukset 

 

Huhtikuussa ti 4.4 klo 12 - 14.30 Tampereella (Tampellassa) ja kesäkuussa ti 6.6 klo 12 - 

14.30 Ympäristöministeriössä- Päätetään kokouspaikat. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

  

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 12.20. 


