
1 
 

     ASIALISTA 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

 
Aika: 4.4.2017 klo 12.00 - 14.30 (huom. klo 11.00 tarjolla lounas ravintola Tampellassa, 
Kelloportinkatu 1, ilmoita jos tulet lounaalle)  
Paikka: TAMPERE, Tampellan kokouskeskus Pellava, kokoustila Tammer-Koski, Kelloportinkatu 1 B. 

Käynti kokoustiloihin on rakennuksen päädystä. Ovessa on kyltti ”Kokoustila Pellava”, 

etäyhteysmahdollisuus (ilmoita jos tarvitset) 

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 

Anne Jarva, kehittämispäällikkö 

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki, 

Kalle Sivén, maankäyttöinsinööri,  

Joensuun kaupunki 

Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki 

Paula Korkala, yleiskaavainsinööri,  
Oulun kaupunki  
 

Pasi Pitkänen, yhteyspäällikkö,  

Porin kaupunki  

- 

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 

sijaisena erityisasiantuntija Heikki Levola, HSY 

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

 

Esittelijöinä kokouksessa 

Juhani Bäckström, toimitusjohtaja, Trafix Oy, asialistan kohta 3 

Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM (virkavapaalla) asialistan kohta 4 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 
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KÄSITELTÄVÄT  ASIAT 

 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutujohtaja Päivi Nurminen esittelee kokouksen aluksi 

kuntayhtymän toimintaa ja uusittua seutustrategiaa (keskusteluineen 30 min). 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen (5 min.) 

 

2. Edellisen kokouksen (7.2.2017) muistion hyväksyminen  

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

verkosto.fi/filebank/1427-MAL-ohry_muistio_07022017.pdf 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.  

  

                         Päätös:  

 

3.  Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää 

(30 min.) 

 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston  ”Liikennejärjestelmien digi-loikka” 

työpaketin osana on toteutettu ”Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä 

liikennejärjestelmää” -selvityshanke.  Digitalisaatio, robotisaatio ja automaation 

eteneminen, jakamistalous ja liikenteen palveluistuminen muuttavat nykyistä 

liikennejärjestelmää monin tavoin. Työssä on pureuduttu tulevaisuuden 

pysäköintiratkaisuihin ja liikenteen murroksen mukanaan tuomiin muutoksiin 

pysäköintipaikkojen tarpeessa. 

 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää miten ja kuinka nopeasti liikenteen murros 

kokonaisuutena vaikuttaa pysäköintiin ja kuinka nopeasti sekä luoda kasvuseuduille 

menetelmiä tulevan muutoksen huomioimiseen jo tämän päivän 

pysäköintiratkaisuissa. 

 

Selvityksen tavoitteena oli 

 

− Hahmottaa liikkumisen murroksen kuten muuttuvien liikkumis- ja palveluympä-

ristöjen, liikkumisen palveluistumisen, digitalisaation, sähköautojen ja sähkö-

käyttöisten kevyiden liikkumisvälineiden sekä jakamistalouden vaikutuksia py-

säköintipaikkojen tarpeeseen ja tulevaisuuden pysäköintiratkaisuihin. 

− Kartoittaa kaupunkien ja muiden toimijoiden rooleja uusien pysäköintiratkaisujen 

toteuttamisessa ja rahoittamisessa seudullisella liikennejärjestelmätasolla. 

− Luoda edellytyksiä pysäköintipolitiikan ja pysäköintinormien kehittämiselle ja 

soveltamiselle kasvavilla kaupunkiseuduilla. 

 

Työn aikana laadittiin Surveypal-kysely MAL-verkostokaupungeille. Lisäksi 

verkostokaupungeille pidettiin kaksi työpajaa, joissa hahmotettiin tulevaisuuden 

pysäköinnin muutosvoimia ja skenaarioita, arvioitiin eri kaupunginosaparien 

pysäköinnin tehostamisratkaisuja sekä pysäköintipaikkatarpeen kehitystä. Tulosten 

pohjalta on laadittu uusiin pysäköintiratkaisuihin ja pysäköinnin kehittämiseen liittyviä 

suosituksia.   

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1427-MAL-ohry_muistio_07022017.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1427-MAL-ohry_muistio_07022017.pdf
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Työn tekemisestä ovat vastanneet Juhani Bäckström ja Leena Gruzdaitis Trafix Oy:stä, 

Seppo Lampinen YY-Optima Oy:stä ja Anne Herneoja Sito Oy:stä.  

Työ käynnistyi lokakuussa 2016 ja se valmistui maaliskuussa 2017. 

 

Juhani Bäckströn esittelee raportin (liite) sisältöä sekä hankkeen johtopäätöksiä ja 

suosituksia ohjausryhmälle. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy evästyskeskustelun ja ottaa kantaa 

loppuraporttiluonnokseen ennen sen julkaisemista. 

 

Päätös: 

 
4. Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa - Selvitys asemanseutujen kehittämisen 

esimerkeistä ja malleista osana kaupunkikehitystä ja raideliikenteeseen perustuvaa 

liikkumista (30 min.) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Liikennevirasto, Ympäristöministeriö ja MAL-
verkosto teettivät raportin ”Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa  - 
Selvitys asemanseutujen kehittämisen esimerkeistä ja malleista osana 
kaupunkikehitystä ja raideliikenteeseen perustuvaa liikkumista. Selvitystyön 
tekijänä oli virkavapaalla Tanskassa ollut Olli Voutilainen. Selvitystyön 
kokonaiskustannukset olivat 7350,00 euroa, mistä MAL-verkoston rahoitusosuus oli 
neljännes eli 1837,50 euroa.  

Selvityksen tavoitteena oli täydentää ja hyödyntää Sweco Oy:n yhteistyössä Seppo 
Laakson, Ari Hynysen ja Jari Kolehmaisen aiemmin toteuttaman Asemanseutujen 
kehittämiskonseptit ja investointimallit -esiselvityksen konseptimallia ja aineistoja 
sekä muodostaa monipuolinen kuva Tanskan asemanseutujen ja 
raideliikennekohteiden kehittämisestä. Tavoitteena oli myös tarjota vertailevaa 
tietopohjaa Suomen asemanseutujen kehittämiseen ja suunnitteluun. Työ 
aloitettiin marraskuussa 2016. Selvitysrapostin luonnos on valmistunut helmikuussa 
2017 ja se ilmestyy lähiaikoina Ympäristöministeriön julkaisusarjassa.  

Kokouksessa selvityksen tekijä Olli Voutilainen esittelee selvityksen pääkohdat ja 
suositukset Suomen asemanseutujen kehittämisen näkökulmista.  

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee raportin ja esityksen tiedokseen ja käy 
keskustelun suositusten soveltamisesta asemanseutujen kehittämiseen Suomessa. 

Päätös: 

5. Tulevaisuuden kaupunkiseudut -teemaverkoston v. 2017  koskeva TEMin ja Pirkanmaan 
liiton päätökset (5 min) 

 
Projektipäällikkö esittelee Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston v. 2017 
rahoitusta koskevat päätökset. 

 
                         Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee rahoituspäätökset tiedoksi. 

 
Päätös:  
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6.  Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston ajankohtaiset asiat (20 min.) 

                         Käydään läpi toiminnan ja talouden keskeiset asiat ja painopisteittäin ajankohtaiset 
hankevalmistelut ja seminaarit ja muu tapahtumatuotanto:  

 Asemanseutuihin liittyvät kehittämistoimet, asemanseutuverkoston kokoaminen, 
asemanseutujen yhteinen web-portaali, Asemanseudut 2017 seminaari 
Helsingissä 7.6.2017 klo 12-16. 

 MAL-GIS hankekokonaisuuden tilannekatsaus    

 Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen 

työsuunnitelma ja Biotalouden ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet 

kaupunkiseuduilla työsuunnitelma 

 Ajankohtaista Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja 3DGIS-

aluesuunnittelun menetelmäkokeilut -hankkeesta 

 Tulevaisuuden kaupunkiseudut 1. toimintavuoden kehittämishankkeiden 

tulostyöpaja 14.6.2017 Tampereella. 

 

Ohjausryhmä hyväksyi edellisessä kokouksessa 7.2.2017 (kohta 6) Tulevaisuuden 

kaupunkiseudut toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 ja niihin kuuluvat 

kehittämishankkeet. Tällöin sovittiin, että Liikenteen ja maankäytön 

yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen- sekä Biotalouden ja kiertotalouden 

maankäyttöulottuvuudet kaupunkiseuduilla -hankkeiden työsuunnitelmat esitellään 

ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. 

  

Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen sekä ottaa kantaa 

hankkeiden työsuunnitelmiin sekä 14.6.2017 pidettävään tulostyöpajaan. 

 

Päätös:  

 

7. Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hanke (10 min.) 

 

Ohjausryhmän 7.2.2017 kokouksessa (kohta 8.) päätettiin, että Polkuja kestävän 

liikkumisen palveluihin 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. Päätettiin, että hankkeen 

kohdeseudut vaativat tarkentamista, mutta alustavasti kiinnostuneita kaupunkiseutuja 

on löydettävissä.   

 

Liikennevirasto on vastannut hankkeen jatkovalmistelusta yhdessä MAL-verkoston 

koordinaation ja kohdekaupunkien kanssa. MAL-verkoston koordinaatio selostaa 

kokouksessa hankevalmistelun etenemistä. 

 

Päätösehdotus: Merkitään jatkovalmistelu tiedoksi. 

  

Päätös:  
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8. BEMINE-hankkeen ajankohtaiset asiat (10 min.) 
 
BEMINE-hankkeen toinen yhteiskehittämisfoorumi, Evidenssistä päätöspolkuihin: 
kaupungistumisen trendit ja MALPE-strategiat pidettiin Musiikkitalossa, Helsingissä 
30.3.2017. Tilaisuuteen ilmoittautui yli 100 osallistujaa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa 
tietoa kaupungistumisen trendeistä ja muutosvoimista sekä kehittää yhdessä 
kaupunkikehittämisen toimijoiden kanssa MALPE-suunnittelun ja päätöksenteon malleja 
ja työkaluja.  
 
Hankkeen kolmas yhteiskehittämisfoorumi, skenaariot tulevaisuuden MALPE-työn 
hahmottamisessa kaupunkiseuduilla, järjestetään syksyllä 2017. Tätä ennen 
hankekonsortio järjestäytyy sisäisiin tutkimusworkshopeihin. Toukokuun 2017 
tutkimusworkshop pidetään 17.-19.5.2017 Tuusulassa. Workshopin yhteyteen 
järjestetään sidosryhmätapaamiset Pääkaupunkiseudun MAL-toimijoiden, valtio-
osapuolen edustajien sekä hankkeen ulkomaisten professorien ja tutkijoiden välille. 
Tapaamisten tavoitteena on selkeyttää suomalaisen MALPE-suunnittelun ideaa ja 
problematiikkaa ja toisaalta valottaa niitä hyviä malleja ja kokemuksia, joita ulkomaisilla 
tutkijoilla ja professoreilla vastaavista malleista on muualta.  
 
Ohjausryhmän edellisessä kokouksessa 7.2.2017 esitelty Tietotarvekysely korjattiin 
ohjausryhmän ja testiryhmän kommenttien perusteella. Uusittu kysely korjauksineen 
lähetettiin vastaajille sähköpostitse viikolla 13.  
 
BEMINE-hankkeen tilaisuuksien aineistot, uutiskirjeet, tilannekuvaraportit ja 
vaikuttavuustarinat löytyvät hankkeen verkkosivuilta bemine.fi 

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee BEMINE-tilannekatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös: 

 
 

MUUT KOKOUSASIAT 
 

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

  

10. Tiedoksi annettavat asiat 

 

Kuopion seutu (Kuopio, Siilinjärvi, Leppävirta, Suonenjoki ja Tuusniemi) liittyy MAL-verkoston 

jäseneksi. Jäsenkaupunkeja ja -seutuja on yhteensä 17. 

 

11. Seuraavat kokoukset 

 

Kesäkuussa ti 6.6 klo 12.00 - 14.30 Ympäristöministeriössä (kokoustila Honka).  

 

12. Kokouksen päättäminen 

  

http://bemine.fi/

