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     MUISTIO 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

 
Aika: 22.8.2017 klo 12.00 - 14.37 
Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, kh Tienhaara 

Jäsenet:    Varalla: 

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

Petra Stenfors, ylitarkastaja, TEM Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM, etänä 

Olli Maijala, neuvotteleva virkamies, YM, p. klo 14.03  

Teija Snicker-Järvinen, apulaisjohtaja, LIVI Mervi Karhula, liikenneneuvos, LVM 

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM, klo 14.05  

Jarmo Lindén, johtaja, ARA 

Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö,  

ELY-keskus Varsinais-Suomi  

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

Aimo Huhdanmäki, yksikön päällikkö,  

Uudenmaan Ely-keskus 

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, 

Kuntaliitto, p. klo 13.30 

Anne Jarva, kehittämispäällikkö 

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki, etänä 

Kalle Sivén, maankäyttöinsinööri,  

Joensuun kaupunki 

Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki, etänä 

Paula Korkala, yleiskaavainsinööri,  
Oulun kaupunki  

Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö,  

Porin kaupunki, p. 13.30  

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, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY 

varalla Heikki Levola 

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 

 

 

Esittelijät (koordinaation lisäksi) 

Olli Maijala, neuvotteleva virkamies YM, asiakohdat nro 3 ja 4 

Eeva Linkama, liikenneneuvos, LVM, asiakohta nro 4 

Nina Frösén, vanhempi asiantuntija SITO, asiakohta nro 5 

Raine Mäntysalo, professori, hankkeen vastuullinen johtaja, Aalto-yliopisto, asiakohta nro 8. 
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KÄSITELTÄVÄT  ASIAT 

 

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

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05. Todettiin paikalle tulleet ja etänä kokoukseen 

osallistuneet. Hyväksyttiin esityslista. 

 

2. Edellisen kokouksen (6.6.2017) muistion hyväksyminen  

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1543-MAL-ohry_muistio__06062017.pdf 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.  

  

                         Päätös: Hyväksyttiin.  

 
3. Kansallinen kestävän kaupunkikehityksen ohjelma 
(Maijala, kohdan käsittelyaika 15 min) 
 

Ympäristöministeriö on käynnistänyt viisivuotisen kansallisen kestävän 

kaupunkikehityksen ohjelman. Ohjelmasta päätettiin keväällä 2017 hallituksen 

puolivälitarkastelussa. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa valtion ja kaupunkien välistä 

yhteistyötä ja toisaalta hakea voimaa kaupunkien keskinäisestä ja kaupunkien ja 

ympäröivän maaseudun yhteistyöstä. Ohjelmaa toteutetaan ihmisläheisesti ja 

kokeilukulttuuriperiaatteella ja tuetaan samalla kaupunkien omaa toimintaa kohti 

kestävää kehitystä. Ohjelman varsinaisina painopistealueina ovat vähähiilisyys, 

resurssitehokkuus, älypalvelut, eriarvoisuuden torjunta ja terveys. Ohjelman koordinointi 

rahoitetaan ympäristöministeriön toimintamäärärahoista. 

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

4. Kaupunkiagenda EU:lle ja sen Kaupunkiliikkumisen kumppanuusryhmä eli PUM-verkosto  
(Maijala, Kaupunkiagenda EU:lle & Linkama, PUM-verkosto, kohdan käsittelyaika 30 min) 

 
EU:lle on luotu uusi yhteistyöhön ja vuoropuheluun perustuva kaupunkiagenda. 

Yhteistyökehys sisältää 12 painopistealuetta, kiertotaloudesta kotouttamiseen ja 

lähiympäristöstä ilmanlaatuun. Kaupunkiagenda EU:lle pyrkii EU:n laajuisesti kasvun, 

elinvoiman ja uusien innovaatioiden mahdollistamiseen ja vauhdittamiseen. Tavoitteena 

on saavuttaa uudentyyppinen toimintamuoto eurooppalaisten kaupunkien potentiaalin 

hyödyntämiseksi ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Toimet kohdistuvat kolmeen 

EU-politiikan välineeseen: parempaan säätelyyn, parempaan rahoitukseen ja parempaan 

tietopohjaan ja tiedonvaihtoon. 

 

Yksi käynnistyneistä teemoista on kaupunkiliikenteen - ja liikkumisen 

yhteistyökumppanuus, Partnership Urban Mobility, PUM. Ohjeellinen aikataulu 

kumppanuustyöryhmien työlle (3-vuotinen eli 36 kk). PUM verkostoa koordinoi Tsekki 

yhdessä Karslruhen kanssa. PUM yhteistyön tavoitteena on vauhdittaa ja tukea 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1543-MAL-ohry_muistio__06062017.pdf
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toimenpiteitä, jotka edesauttavat digitaaliseen muutokseen pohjautuvaa kestävän ja 

kustannustehokkaan kaupunkiliikkumisen jäsenmaissa, tarjoavat parempia palveluja 

asukkaille, luovat uusia mahdollisuuksia kehittää ja soveltaa innovatiivisia ratkaisuja 

kaupunkialueilla sekä liiketoimintapotentiaaleja yksityisille toimijoille. Työn tuloksena 

syntyy lainsäädäntöön, rahoitusjärjestelmiin ja verotukseen kohdistuvia sekä 

politiikkatason suosituksia EU tasolla ja jäsenmaissa. Erityisesti tavoitteissa otetaan 

huomioon digitaaliset muutokset kehittämisessä, tuotannossa ja palveluissa ja 

älykkääseen liikkumiseen siirtymisessä. https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-

mobility/orientation-paper-urban-mobility 

 

Kotimaisessa työskentelyssä aluksi tarkennetaan mitä toimia kansallisesti ja aluetasolla 

on tehty tavoitteisiin liittyen sekä aktivoidaan vuorovaikutusta suomalaisten kaupunkien 

ja kaupunkiseutujen sekä asiantuntija-instituutioiden ja EU:n ryhmien välillä. Kaupunkien 

ja alueiden kanssa käytävään vuoropuhelun toimijoiksi on ajateltu mm. MAL-verkostoa, 

Kuntaliiton verkostoja sekä Motivan kestävän liikkumisen verkostoa. PUM verkostoon 

liittyvä seuraava kansallinen tapaaminen järjestetään ma 11.9.2017 klo 14-16 LVM:ssa.  

Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen ja keskustelee 

kaupunkijäsenten yhteistyöstä Kaupunkiagendan ja esitellyn Kaupunkiliikenteen 

kumppanuusverkoston suhteen. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin jatkosta. Todettiin, että MAL-verkosto on hyvä 

foorumi, jota hyödynnetään jatkossa PUM yhteistyön kehittämisessä. Olisi myös 

perusteltua varata jatkossa pidempiaikainen käsittely johonkin MAL- verkoston 

ohjausryhmän yhteyteen. 

5. Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin (Käsittelyaika 20 min.) 

  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä (MAL-verkosto)  ja Liikennevirasto rahoittavat 

 yhteisesti kesäkuussa käynnistynyttä ”Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin” -

 hanketta. Hankkeen toteuttaja- ja konsulttitahona toimii avoimen tarjouskilpailun 

 voittanut SITO Oy.   

 

   Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka kestävän liikkumisen palveluiden edellytyksiä 

 parannetaan sekä kytketään osaksi kaupunkien ja kaupunkiseutujen 

 liikennejärjestelmää. Yleisten, koko maan palvelukehityksessä hyödynnettävien 

 standardimallien lisäksi työssä laaditaan aluekohtaisia markkina-analyysejä 

 liikkumispalveluiden kysynnän selvittämiseksi erilaisissa ja erikokoisissa kaupungeissa. 

 Hankkeeseen on valittu kohdekaupungeiksi ja -seuduiksi Lahti, Turku, Jyväskylä ja 

 Tampere, joiden kestävän liikkumisen käytäntöihin perehdytään tarkemmin.  

 Kaupunkiseudut tuovat projektiin konkreettisia esimerkkejä ja liityntäpintaa kaupungin 

 omaan kehitystyöhön ja toteutukseen. 

 

  SITOn vanhempi asiantuntija Nina Frösén esittelee ohjausryhmälle hankkeen etenemistä, 

 kohdekaupunkien ja-seutujen kestävän liikkumisen suunnitelmia ja ratkaisuja sekä 

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-mobility/orientation-paper-urban-mobility
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-mobility/orientation-paper-urban-mobility
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 syyskuussa järjestettävän kick off tilaisuuden sisältöä. Hankkeen projektisuunnitelma 

 on liitteenä. 

  Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee hankkeen etenemisen tiedokseen ja käy 

 keskustelun kestävän liikkumisen ja sen liiketoimintamahdollisuuksien edistämisestä. 

  Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että hankkeen toimintamalli, johon on osallistettu 

 MAL-verkoston jäsenalueita case-kohteineen on mielenkiintoinen ja esimerkillinen. 

 Mallia olisi hyvä noudattaa tarpeen mukaan myös muissa verkoston hankkeissa.  

6. Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston ajankohtaiset asiat (Käsittelyaika 30 min.) 

                     Käydään läpi hankkeiden eteneminen, seminaarit ja toiminnan ja talouden keskeiset asiat: 

Käynnistyneet hankkeet 

 Biotalouden ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kaupunkiseuduilla 

(Piippo) 

 Digitalisaation mahdollisuudet alue- ja rakennussuunnittelussa (Rossi) 

 

Valmistelussa: 

 Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen  

 Asemanseutujen kehittämisen verkostoyhteistyö, asemanseutujen kehittämis- ja 

kokeiluhanke, asemanseutujen palvelukysely 

 

Seminaarit ja työpajat 

 Tulevaisuuden kaupunkiseudut 1. toimintavuoden kehittämishankkeiden 

tulostyöpajan 14.6.2017 aineistot http://www.mal-

verkosto.fi/ajankohtaista/249/tulevaisuuden_kaupunkiseudut_kehittamishankke

iden_tulostyopajan_14_6_17_aineistot_koottu_yhteen, 

 Asuntopoliittinen seminaari yhteistyössä ARAn kanssa (loppuvuodesta) 

 Tulevaisuuden kaupunkiseudut kehittämishankkeiden 2 toimintavuoden 

seminaari (ehdotus tammikuu 2018) 

 

Hallinto :  

 Talouden toteuma ja vuosikello (Piippo) 

 Muut asiat 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen ja keskustelee 

hankevalmistelun tilanteesta ja syksyn asuntopoliittisen seminaarin järjestämisestä. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Esiteltiin ehdotus Liikenne ja maankäytön 

yhteistyömenetelmät -hankkeen etenemisestä. Työsuunnitelmaluonnos ja ehdotus 

tarjousmenettelyn aikataulutuksesta tuodaan seuraavaan 28.11.2017 ohjausryhmän 

kokoukseen.  

 

http://www.mal-verkosto.fi/ajankohtaista/249/tulevaisuuden_kaupunkiseudut_kehittamishankkeiden_tulostyopajan_14_6_17_aineistot_koottu_yhteen
http://www.mal-verkosto.fi/ajankohtaista/249/tulevaisuuden_kaupunkiseudut_kehittamishankkeiden_tulostyopajan_14_6_17_aineistot_koottu_yhteen
http://www.mal-verkosto.fi/ajankohtaista/249/tulevaisuuden_kaupunkiseudut_kehittamishankkeiden_tulostyopajan_14_6_17_aineistot_koottu_yhteen
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3D Digitalisaation mahdollisuudet alue- ja rakennussuunnittelussa -seminaarin ajankohta 

on 22.11.2017 iltapäivä.  Polkuja- hankkeen Palvelufoorumi on 25.9.2017 

Messukeskuksessa.  

 

Esitettiin Asuntopoliittisen seminaarin valmistelutilanne. Aran kanssa on käyty aiemmin 

yhteistyöneuvottelu ja alustaviksi teemoiksi esitetään asuntopoliittista ohjelmointia ja 

kytkentöjä maakuntauudistukseen (ml. kaupunkien omat näkemykset) sekä ohjelmointiin 

liittyvien  asuntopoliittisen suunnittelun työkaluja (mm. Mal-GIS, Kassu, 3 DGis ja muut 

mallinnukset).  

 

Todettiin talouden ylijäämät kaikissa kolmessa kehittämisosiossa, joskin kustannukset 

painottuvat 2. vuosipuoliskoon (MAL-verkoston perustoiminta, AIKO, BEMINE).  

 

7. Tulevaisuuden kaupunkiseudut -teemaverkoston maksatushakemuksen hyväksyminen  
(kohdan käsittelyaika 5 min) 
 
                         MAL-verkoston koordinaatio on laatinut Pirkanmaan liitolle maksatushakemuksen ajalta 

1.1. - 30.6.2017. Maksatushakemukseen tulee liittää väliraportti, kustannuserittely, 
selvitys osto- ja asiantuntijapalveluiden kilpailuttamisesta, palkkatodistukset ja 
työaikakirjanpito. Projektipäällikkö esittelee maksatushakemuksen. 

 
                         Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy maksatushakemuksen ajalta 1.1. - 30.6.2017.  

                         Päätös: Hyväksyttiin.  

8. BEMINE-hankkeen ajankohtaiset asiat  
(Mäntysalo, kohdan käsittely 15 min) 
 
BEMINE konsortio on osallistunut vahvalla panoksella yhteispohjoismaiseen 
yhdyskuntasuunnittelun tutkimuksen PLANNORD-symposiumiin Helsingissä elokuussa 2017. 

BEMINE-hankkeen kolmas yhteiskehittämisfoorumi, skenaariot tulevaisuuden MALPE-
työn hahmottamisessa kaupunkiseuduilla, järjestetään 1.11.2017. Foorumin teemana 
ovat kaupunkikehityksen skenaariot ja strategiset tulevaisuuspolut. Tätä ennen 
hankekonsortio järjestäytyy sisäisiin tutkimusworkshopeihin syyskuussa Espoossa.  
 
BEMINE tietotarvekysely on toteutettu. Kyselyn tavoitteena oli tuottaa tietoa koko 
konsortiolle sekä MAL-verkoston jäsenille kaupunkiseututasoiseen suunnitteluun ja -
kehittämiseen liittyvästä tietotarpeista, sekä tiedon hallinnan ja hyödyntämisen 
välineistä. Tietotarvekysely osoitettiin MAL-verkoston jäsenistölle sekä hankkeen 
tutkimustiimien kotimaisille kohdealueille. Vastauksia saatiin 111 kappaletta kunnista ja 
seuduilta. 
 
BEMINE-hankkeen tilaisuuksien aineistot, tilannekuvaraportit ja vaikuttavuustarinat sekä 
jatkossa julkaistavat Politiikkapaperit eli Policy Briefit löytyvät hankkeen verkkosivuilta 
bemine.fi 

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee BEMINE-tilannekatsauksen tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

http://bemine.fi/
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MUUT KOKOUSASIAT 
 

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

  

10. Tiedoksi annettavat asiat 

- MAL- verkoston perustoiminnan raportti 1.1-30.6.2017 

- Projektipäällikkö on opintovapaalla 28.8-29.9.2017.  

 

11. Loppuvuoden kokoukset 

  28.11 klo 12.00 - 14.30 LVM:ssä Eteläesplanadi 16, kh. Kanava (etäyhteydet). 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.37.  


