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     ASIALISTA 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

Aika: 28.11.2017 klo 12.00 - 14.00 
Paikka: LVM, Kokoustila Kanava, Eteläesplanadi 16, HKI 

 Jäsenet:    Varalla: 

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

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

Maija Stenvall, erityisasiantuntija, YM Olli Maijala, neuvotteleva virkamies, YM 

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

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM  

Jarmo Lindén, johtaja, ARA 

Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö,  

ELY-keskus Varsinais-Suomi  

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

Aimo Huhdanmäki, yksikön päällikkö,  

Uudenmaan Ely-keskus 

Anne Jarva, kehittämispäällikkö Kuntaliitto   Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija 

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  

 

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 

 

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

 

Esittelijöinä  

Suvi Anttila, Ympäristöministeriö, asialistan kohta 3. 

Pasi Rajala ja Riina Känkänen Ramboll Oy, asialistan kohta 5. 

Outi Suppanen ja Iina Sankala Tay Johtamiskorkeakoulu, asialistan kohta 8 (BEMINE). 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 

Heli Suuronen, projektisuunnittelija 

 

 

 

    

 



2 
 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

 

2. Edellisen kokouksen (22.8.2017) muistion hyväksyminen  

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

verkosto.fi/filebank/1552-MAL-ohry_muistio_22082017.pdf 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.  

  

                         Päätös: 

 

A. TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT -TEEMAVERKOSTON (AIKO-INSTRUMENTTI) ASIAT 
 
3. Tulevaisuuden kaupunkiseudut -teemaverkoston vuoden 2018 toiminta- ja 
taloussuunnitelman  hyväksyminen (käsittelyaika 25 min) 
 

MAL-verkoston koordinaatio on laatinut Tulevaisuuden kaupunkiseudut AIKO-
hankekokonaisuuden toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2018 (liite 
verkossa). Sisältö noudattaa ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” -hakuun tehtyä 
strategista raamisuunnitelmaa vuosille 2016 - 2018. Hankkeiden toteutuksessa 
pyritään huomiomaan TEMin AIKO konseptin kokeilevan kehittämistoiminnan 
tavoitteet. Toiminnan painopisteet ja työpaketit ovat edelleen 1. Asemanseuduille 
lisäarvoa 2. Tulevaisuuden asuntotuotanto 3. Liikennejärjestelmän digiloikka sekä 4. 
Joustava maankäytön suunnittelu. Näihin liittyviä vuonna 2018 valmisteltavia ja 
toteutettavia hankkeita ovat: 

 Asemanseudut kokeilualustana -kaupunkikehittäminen ja markkinakokeilut 
(TP1, esittelijänä Suvi Anttila, YM) 

 Asumisen ja rakentamisen digitaalisuus osana tulevaisuuden asuntotuotantoa 
(TP2, Heli Suuronen, MAL-verkoston koordinaatio) 

 Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus (TP3 - 
TP4, Tero Piippo, MAL-verkoston koordinaatio)  

 Tulevaisuuden kaupunkiseutujen elinvoima-alueiden kehittäminen (TP4, Tero 
Piippo, MAL-verkoston koordinaatio)  

 

Kokouksessa esitellään toiminta- ja taloussuunnitelman sisältöä, Asemanseudut 

kokeilualustana-, Asumisen ja rakentamisen digitaalisuus osana tulevaisuuden 

asuntotuotantoa- sekä Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien 

kehittäminen ja testaus  -hankkeiden työsuunnitelmat.  Ensi vuoden toiminnassa 

vahvistetaan elinkeinojen näkökulmaa. Siihen tarpeeseen vastataan Tulevaisuuden 

kaupunkiseutujen elinvoima-alueiden kehittäminen -hankkeella (esitellään 

ideapaperi).  

 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1552-MAL-ohry_muistio_22082017.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1552-MAL-ohry_muistio_22082017.pdf
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Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen, linjaa 

työsuunnitelmia ja hankevalmistelua sekä hyväksyy Tulevaisuuden kaupunkiseudut 

toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2018. 

4. MAL-verkoston toiminnan ajankohtaiset asiat (käsittelyaika 10 min.) 

                     Hankkeiden eteneminen, seminaarit ja toiminnan ja talouden keskeiset asiat: 

Käynnissä olevat hankkeet 

 3D YKS Digitalisaation mahdollisuudet alue- ja rakennussuunnittelussa, Internet-

sivu:  http://www.wspdesignworks.com/3dyks/ 

 Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin (rahoitus perustoiminnasta) 

 

Loppuvuoden seminaarit ja työpajat 

 SAFAn Ammattipäivä ja 3DYKS seminaarin loppuseminaari 22.11.2017 

 Raideliikenne luo maankäyttöä (29.11.2017 Tampere) 

 Asuntopoliittinen seminaari yhteistyössä ARAn ja Kuntaliiton kanssa 

(13.12.2017 Helsinki) 

 

Hallinto:  

 Talouden toteuma ja vuosikello 

 Hämeenlinnan kaupungin liittyminen MAL-verkoston jäseneksi 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen. 

Päätös: 
 

5. Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kasvavilla kaupunkiseuduilla -hanke (25 min.) 

 MAL-verkosto rahoittaa Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston (AIKO - 
instrumentti) ”Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kasvavilla 
kaupunkiseuduilla” -hanketta. Hanke kilpailutettiin kesäkuussa 2017 ja tarjouskilpailun 
voitti Ramboll Oy. Hankkeen vastuuhenkilöt Pasi Rajala ja Riina Känkänen esittelevät 
hankkeen tavoitteita, etenemistä, kokemuksia työpajoista ja alustavia tuloksia (hankkeen 
työsuunnitelma liitteenä). 

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelun hankkeesta. 

 Päätös: 

B) MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT 

6. MAL-verkoston perustoiminnan v. 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen (10 min.) 
 

MAL-verkoston koordinaatio on laatinut perustoiminnan TTS 2018, jonka rahoitus on 
eriytetty Tulevaisuuden kaupunkiseudut hankekokonaisuuden toiminnasta. Painotukset 

http://www.wspdesignworks.com/3dyks/
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noudattavat ohjausryhmän aiemmin hyväksymiä strategisia painopisteitä. Uutena hanke-
esityksenä on mukana Hyvinvointikunta -kehittämiskokonaisuus (liitteenä ideapaperi). 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy perustoiminnan TTS 2018. 
 
Päätös: 

 
C) BEMINE YHTEISKESHITTÄMISHANKE 
 
7. BEMINE hankkeen tietotarvekyselyn tulosten esittely (30 min) 

 
STN kaupungistumisen dynamiikka ohjelman BEMINE-hankkeen kolmas 
yhteiskehittämisfoorumi järjestettiin yhdessä URMI-hankkeen kanssa 1.-2.11.2017 Suomi 
kaupungistuu! - Kaupungistuuko Suomi? Kellohallissa Kalasatamassa. BEMINE foorumin 
teemoina olivat MRL-uudistukseen valmistautuminen ja kaupunkiseutunäkökulman 
esittäminen uudistuksessa sekä Tulevaisuusskenaarioiden rakentaminen. Kokouksessa 
esitetään lyhyt yhteenveto foorumin annista. 
 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun osahankkeet ja MAL-verkoston koordinaatio 
toteuttivat keväällä 2017 sähköisen tietotarvekyselyn, jonka tavoitteena on ollut tuottaa 
tietoa koko konsortiolle sekä MAL-verkoston jäsenille kaupunkiseututasoiseen 
suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvistä tietotarpeista sekä tiedon hallinnan ja 
hyödyntämisen välineistä. Tietotarvekysely osoitettiin MAL-verkoston jäsenistölle sekä 
hankkeen tutkimustiimien kotimaisille kohdealueille.  
 
Kyselyyn vastasi 111 henkilöä yli 30 eri kunnasta ja seitsemältä kaupunkiseudulta. 
Vastaajien suhteellisen suuresta maantieteellisestä jakaumasta johtuen tilastollinen 
analyysi ei useimmissa kohdissa ole ollut mielekästä, joten analyysi on keskittynyt 
pääasiassa kyselyaineistosta selvästi esiin nousevien ja myös avovastauksissa näkyvien 
teemojen ympärille. Näitä ovat muun muassa tiedonjaon esteet, eri tietolähteiden 
merkitys sekä sopimuspohjaisen kehittämisen osallisuus- ja demokratiaulottuvuus.  
 
Tietotarvekyselyn alustavat tulokset tuodaan ohjausryhmän keskusteltavaksi. Asiaa 
esittelevät kokouksessa Tay:n johtamiskorkeakoulun Outi Suppanen ja Iina Sankala. 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä keskustelee tietotarvekyselyn jatkokäsittelystä sekä 
yhteistyöstä Bemine hankkeen ja MRL-uudistustyöstä. 
 
Päätös: 

 

D) MUUT KOKOUSASIAT 
 
8. Ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2018 (5 min.) 

 

Ohjausryhmän kokouskäytännöissä on sovittu, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
valitaan vuodeksi kerrallaan.  
 
Päätösehdotus: Tuodaan ehdotus puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta kokoukseen. 
 
Päätös:  
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9. Tiedoksi annettavat asiat (ja tärkeimmät nostot alueilta) 

 

10. Seuraavat kokoukset 

 

Tammi-helmikuun vaihteessa 2018, huhtikuu, kesäkuu, syyskuun loppu, marraskuu 2018. 

 

11. Kokouksen päättäminen 


