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MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ 7.2.2018 

MAL-verkoston vuoden ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin 7.2.2018 Työvoima ja Elinkeino-
ministeriössä. Ohjausryhmän uudet puheenjohtajat ovat Petra Stenfors TEM:stä ja Irma Karjalainen HSY:ltä. 

Verkoston vuoden 2018 uusi jäsenkaupunki on Hämeenlinna. Kokousaineistot löytyvät tästä linkistä. 

Kokouksen asialistalla vuoden 2018 uudet ja käynnistettävät hankkeet, maksatusanomukset, AIKO 
rahoituspäätös, ohjausryhmän toiminnan kehittäminen sekä laajana kokonaisuutena maankäytön 
suunnitteluun kohdistuvat uudistukset ja siihen liittyvät ehdotukset BEMINE tutkimuskonsortiolta ja Rakli 
ry:ltä. Ohjausryhmän toiminnan kehittämiseksi perustetaan pienryhmä, joka toimii valmistelun tukena ja 
vapauttaa kokouskäytännöistä resursseja ajankohtaisten lakiuudistusten ja muiden kiinnostavien teemojen 
käsittelyyn.  

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT TEEMAVERKOSTON JA PERUSTOIMINNAN TOIMINTA- JA 
TALOUSSUUNNITELMAT 2018  

Ohjausryhmä päätti hyväksyä neljän uuden hankkeen rahoittamiseen vuonna 2018. Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut AIKO-rahoitteisena toimintona käynnistetään 2 uutta hanketta: Asumisen ja rakentamisen 
digitaalisuus (TP2.), sekä Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen (TP4.). Näiden 
hankkeiden kilpailutukset voidaan käynnistää työsuunnitelmien täydennyksen ja sähköpostikommentoinnin 
jälkeen. Perustoiminnan varoin rahoitetaan (PTT:n) Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit-hanketta 
10 000 eurolla ja MAL-verkoston, Tampereen kaupunkiseudun ja Porin kaupungin Hyvinvointiympäristön 
tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen eli HYMY hanketta 12 000 eurolla. Osana HYMY-
hanketta palkataan verkoston koordinaatioon korkeakouluharjoittelija kesäkaudeksi 2018.  

Hankkeiden tarkemmat kuvaukset löytyvät verkoston kokousaineistoista ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta.  

KAAVOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN JA STRATEGINEN KAUPUNKISEUTU  

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnistynyt taustatöillä ja selvityshankkeilla. Selvitysten 
pohjalta Ympäristöministeriö on koonnut viranhaltijatyönä esityksiä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän 
kehittämiseksi. Ennen vuodenvaihdetta ministeriö osallisti monia eri tahoja ja tasoja verkkoaivoriiheen 
osallistujiksi. MAL-verkoston koordinaatio jakoi tietoa verkko-aivoriihestä jäsenilleen. Ympäristöministeriö 
tiedotti kokouspäivänä MRL:n kokonaisuudistuksen ohjaamisesta parlamentaariseen valmisteluun.  

BEMINE-konsortion Aalto-yliopiston Vesa Kannisen väitöstutkimus: Strateginen kaupunkiseutu - Spatiaalinen 
suunnittelu radikaalina yhteensovittamisena valmistui joulukuussa 2017. Vesa Kanninen avasi kokouksessa 
uudenlaista kaupunkiseututasoisen suunnitteluyhteistyön ja sopimuksen mallia, jolle oli luotu pohja jo 
väitöksessä ja työstetty eteenpäin BEMINE-tiimien kanssa. Mallia kehitetään edelleen osana BEMINE-hanketta 
yhdessä sidosryhmäkumppaneiden kanssa, yhteiskehittämisfoorumissa 13.3.2018 Kellohallissa. Lisäksi 
sovittiin, että ohjausryhmän toiminnan yhteydessä pidetään teemalle osoitettu työpaja. 

Myös RAKLI ry on osallistunut ympäristöministeriön lakiuudistustilaisuuksiin. Kokouksessa johtaja Kimmo 
Kurunmäki avasi Raklin uudistukseen liittyviä teesejä, joista tärkeimmät liittyvät kaavatasojen 
päällekkäisyyksien vähentämiseen, alueellisten erojen huomioimiseen, kaavoituksen sujuvoittamaiseen ja 
ennakoitavuuteen, joustavien menettelyiden mahdollistamiseen sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen koko 
prosessissa. Parhaillaan RAKLI kerää sekä jäsenistönsä että muiden KIRA-alan vaikuttajien näkemyksiä 
viesteistä.  

Ohjausryhmä kävi keskustelun maankäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun 
yhteensovittamisen tarpeista ja lainuudistusprosesseista. Ohjausryhmä totesi, että ajankohta on otollinen 
tuoda suunnitteluun liittyvät teemat tarkempaan keskusteluun MAL-verkoston ohjausryhmään uudelleen.  

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1602-MAL_verkosto_Tulevaisuuden-kaupunkiseudut_TTS2018_luonnos_20112017.pdf
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VERKOSTON TULEVIA TAPAHTUMIA 

 (Asemanseutuverkosto) Vähähiilisen asemanseudun konseptin kehittämistyöpaja (LCD eli Low-Carbon 
District) ti 6.3. klo 12-16 Jätkäsaaressa Helsingissä. Lisätiedot: projektipäällikkö Pia Tynys, pia.tynys@hsy.fi, 
ilmoittautumissivu 

 Kaupunkiseudut kartalle: MALPE-työn kehittäminen hallinto- ja lakiuudistusten ohjenuorana BEMINE-
hankkeen yhteiskehittämisfoorumi 13.3.2018, Kellohalli, Kalasatama. Ilmoittautumiset su 4.3.2018 
mennessä oheisen linkin kautta.  

 Baltic Sea Region SUMP Workshop in Tampere eli kansainvälinen vertaisverkostofoorumi SUMP-
suunnittelusta kiinnostuneille Itämeren alueen kaupungeille ja yhteistyökumppaneille Museokeskus 
Vapriikissa Tampereella ke 15.3.2018. Lisätiedot ja ilmoittautumissivu .  

 Asemanseutuverkosto) Fiksu Assa - Ilmastofiksuja valinoja asemille-tapahtuma, 16.4.-21.4.2018 Espoon, 
Helsingin, Lahden, Lempäälän, Tampereen ja Vantaan asemilla.   
 

SEURAAVAT KOKOUKSET: 7.4.2018 klo 9.30 - 12.00 (Liikennevirasto), 4.6.2018 klo 9.30 - 12.00 (TEM). 
Huhtikuun kokouksen yhteydessä pidetään MAL-verkoston strategisiin linjauksiin liittyvä työpaja.  

 

Lisätietoja: Tero Piippo, puh. 0400 388 735; Kati-Jasmin Kosonen 040 195 2852, etu.suku@tampereenseutu.fi 

https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/tapahtumat/muuttapahtumat/Sivut/Vahahiilisen-asemanseudun-suunnittelukonseptin-kehittaminen-tyopaja.aspx
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5150084&sid=ikm3NPFUaT
http://bemine.fi/8921-2/
https://www.lyyti.fi/reg/Suomi_kaupungistuu__kaupungistuuko_Suomi_seminaarisarja_1_ja_2112017_Helsingin_Kalasatamassa_5350
http://witmill.fi/projektit.html
mailto:etu.suku@tampereenseutu.fi

