
1 
 

 

     ASIALISTA 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

Aika: 6.6.2017 klo 12.00 - 14.30 
Paikka: Ympäristöministeriö Aleksanterinkatu 7 kokoushuone Honka (myös 

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  

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  
 

Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö,  

Porin kaupunki  

Pasi Pitkänen, yhteyspäällikkö 

Porin kaupunki 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseutu Kaisu Kuusela, seutusuunnittelupäällikkö, TKS 

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 

 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 
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KÄSITELTÄVÄT  ASIAT 

 

 

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

 

2. Edellisen kokouksen (4.4.2017) muistion hyväksyminen  

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1475-MAL-ohry_muistio_04042017_TRE.pdf 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.  

  

                         Päätös:   

 

3.  Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston ajankohtaiset asiat (45 min.) 

                         Käydään läpi toiminnan ja talouden keskeiset asiat ja ajankohtaiset hankevalmistelut ja 
seminaarit ja muut tapahtumat:  

 Asemanseutuihin liittyvät kehittämistoimet, asemanseutuverkoston kokoaminen, 

asemanseutujen yhteinen web-portaali, Asemanseudut 2017 seminaari 

Helsingissä 7.6.2017 klo 12-16 (Piippo) 

 Tulevaisuuden kaupunkiseudut 1. toimintavuoden kehittämishankkeiden 

tulostyöpaja 14.6.2017 Tampereella (Piippo) 

 Ajankohtaista Liikenneviraston ”Solmupaikkojen kehittäminen osana 

liikennejärjestelmätyötä ja asemanseutujen suunnittelua” -hankkeen 

etenemisestä (Snicker-Järvinen) 

 ”Maantiet kaupunkialueilla” -hankkeen tulosten esittely (Snicker-Järvinen) 

 ”Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen” - 

(Karhula) ja ”Biotalouden ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet 

kaupunkiseuduilla” -hankkeiden valmistelu ja käynnistäminen (Piippo) 

 3DGIS-aluesuunnittelun menetelmäkokeilut -hankkeen valmistelu ja 

tarjouskilpailu (Rossi) 

 Liikenneviraston, MAL-verkoston ja pilottialueiden ”Polkuja liikkumispalveluihin” 

-hankkeen käynnistäminen, valitun konsultin ilmoittaminen (Snicker-Järvinen) 

 Kaupunkiagenda EU:lle ohjelma ja sen Kaupunkiliikkumisen kumppanuusryhmän 

eli PUM-verkoston toiminta (Kosonen, Mäkelä) 

 BEMINE hankkeen ajankohtaisasiat (Mäntysalo) 

 Talouden toteuma ja vuosikello (Piippo) 

 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen, ottaa kantaa Liikenteen 

ja maankäytön yhteistyömenetelmät hankkeen jatkovalmisteluun ja 14.6.2017 

pidettävään tulostyöpajan järjestämiseen. 

 

Päätös:  

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1475-MAL-ohry_muistio_04042017_TRE.pdf
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4. MAL-GIS: Jyväskylän seudun asumiskatsaus –osio (30 min.) 

MAL-GIS-hankkeen referenssikatsauksena toimiva Jyväskylän seudun asumiskatsaus on 

valmistunut. Hankkeen yleisen selvityksen (Ramboll 2017) huomiota soveltava katsaus on 

laadittu Jyväskylän kaupungin sekä Muuramen ja Laukaan kuntien yhteistyönä. 

Katsauksen tarkoituksena on tuottaa tietoa asumisen seudullisista ilmiöistä suunnittelun 

ja päätöksenteon tueksi sekä luottamushenkilöille että kaupunki‐ ja 

kuntaorganisaatioissa toimiville virkamiehille ja suunnittelijoille. Katsauksessa on esitetty 

tietoa menneestä kehityksestä, tunnistettu asumisessa ja asuinrakentamisessa 

havaittavia trendejä sekä ennakoitu tulevaa. 

 

Katsaus osoitti mm. perinteisen pientalorakentamisen vähentymisen ja entistä 

vahvemman painottumisen taajamiin. Paritalorakentaminen on ollut kasvussa koko 

seudulla. Voimakas kerrostalorakentamisen kasvu näkyy ainoastaan keskuskaupungissa. 

Kerrostalotuotanto on painottunut vahvasti erityisesti huoneluvultaan pieniin asuntoihin, 

jotka ovat myös huoneistoalaltaan aikaisempaa pienempiä. Väestön ikääntyminen näkyy 

uusien kerrostalojen asukaskunnassa etenkin kehyskunnissa. Keskuskunnissa uusien 

kerrostalojen tuotanto on sen sijaan palvellut suurelta osin opiskelijaikäluokkaa ja nuoria 

aikuisia. Asuntojen hallintamuodon kehityksessä näkyy kasvavana ilmiönä 

sijoittajavetoiset vuokra-asunnot. Seudullisessa muuttoliikkeessä on edelleen nähtävissä 

lapsiperheiden muutto keskuskunnasta kehyskuntiin, mutta ilmiön merkitys on 

vähentynyt 2010-luvulla. Tämä viittaa siihen, että poismuuttojen syyt ovat yhä enemmän 

työ- kuin asumisperusteisia. 

 

Katsauksella luotiin yleiskuva Jyväskylän seudun asumisen ilmiöihin kuntatasolla sekä 

yhteiset tietokäytännöt katsauksen tuottamiselle jatkossa vuosittain. Seudullisesta 

asumiskatsauksesta nostettiin keskeisiä huomioita mm. Jyväskylän kaupungin 

maankäytön KymppiR2017-toteuttamisohjelmaan ja määriteltiin tarvittavia 

jatkotoimenpiteitä ilmiöihin reagoimiseksi mm. tonttitarjonnan tasolla. Jatkossa 

katsauksen sisältöä on tarkoitus fokusoida tarpeen mukaan sekä avata enemmän myös 

kuntatasoa pienempien alueiden erilaista kehitystä ja kehittää tähän 

tarkoituksenmukainen esittämistapa mm. hankkeen konsulttityön pohjalta. 

 

MAL-GIS-hankkeen tuloksia esitellään 14.6. järjestettävässä MAL-verkoston 

kehittämishankkeiden esittelytilaisuudessa ja tulostyöpajassa.  

 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: 

LIITTEET: 

Jyväskylän seudun asumiskatsaus: 

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/KymppiR2017/jyvaskylan_seudun_asumiskatsaus.pdf 

Jyväskylän kaupungin maankäytön toteuttamisohjelma KymppiR2017: 

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/KymppiR2017/kymppiR2017_ohjelma.pdf 

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/KymppiR2017/jyvaskylan_seudun_asumiskatsaus.pdf
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/KymppiR2017/kymppiR2017_ohjelma.pdf
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5. Liikenneinfrastruktuuri tulevaisuuden mahdollistajana (20 min.) 

 Kuntaliitto osallistui Liikenneinfrastruktuuri tulevaisuuden mahdollistajana hankkeeseen 
 usean järjestön ja Liikenneviraston kanssa. Työtä veti Infra ry ja konsulttina oli WSP. 
 Keskeisenä motivaationa oli vaikuttaa asiasta käytävään keskusteluun. 
  
 Raportti tarkastelee liikenneinfran kehittämistä elinkeinoelämän ja kansainvälistymisen 
 kaupunkikehityksen sekä kaupunki-maaseutu -suhteen näkökulmista. Keskeistä on arvioida 
 liikenneinfran ja yhteiskunnan toimivuuden välisiä kytkentöjä. Saavutettavuus on erittäin 
 tärkeä kilpailukykytekijä. Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna alustaa. 
  
 Linkki raporttiin 
 http://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/julkaisuja/infraraportti_final_matalares
 oluutio.pdf  
  
 Linkki tiedotustilaisuuden aineistoon 
 http://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Ajankohtaista/tiedotteet2-
 kansio/2017/inframahdollistaa/  
  
 Linkki Kuntaliiton toimitusjohtajan Jari Koskisen blogiin aiheesta 
 https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2017/liikenneverkon-kehittaminen-vaatii-pitkajanteisyytta-
 ei-hallituskausittain-muuttuvia  
 
 Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen ja käy keskustelun teemasta. 
  
 Päätös:  
 
 

6. Näkökulmia matkaketjuyhteistyöhön kaupunkiseuduilla (30 min.) 

Liikennesektorilla puhutaan suuresta murroksesta, jossa digitalisaatiolla ja sen tuomilla 

mahdollisuuksilla on suuri merkitys. Mobility as a Service –ajattelu muuttaa toimintakenttää, 

tuo liikennesektorille uusia toimijoita ja haastaa totuttuja toimintamalleja. Kaupunkiseutujen 

liikennejärjestelmän kehittämishaasteita ja tilannekuvaa esitellään HSL:n pohdinnan 

pohjalta. Osaston johtaja Sini Puntanen alustaa. 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen ja käy sen pohjalta 

keskustelun. 

Päätös: 

MUUT KOKOUSASIAT 
 

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

  

8. Tiedoksi annettavat asiat 

 

9. Loppuvuoden kokoukset 

Ehdotukset 22.8 klo 12.00 ja 28.11 klo 12.00. 

http://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/julkaisuja/infraraportti_final_matalares%09oluutio.pdf
http://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/julkaisuja/infraraportti_final_matalares%09oluutio.pdf
http://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Ajankohtaista/tiedotteet2-%09kansio/2017/inframahdollistaa/
http://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Ajankohtaista/tiedotteet2-%09kansio/2017/inframahdollistaa/
https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2017/liikenneverkon-kehittaminen-vaatii-pitkajanteisyytta-%09ei-hallituskausittain-muuttuvia
https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2017/liikenneverkon-kehittaminen-vaatii-pitkajanteisyytta-%09ei-hallituskausittain-muuttuvia
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10. Kokouksen päättäminen 

  


