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     MUISTIO 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

Aika: 7.2.2018 klo 9.00 - 11.57 
Paikka: TEM, Eteläesplanadi 4, Sali 5, Hki (etäyhteys) 

 Jäsenet:    Varalla: 

Petra Stenfors, erityisasiantuntija, TEM (puheenjohtaja) 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, etänä 

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,  

  Kuntaliitto 

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki, 

Kalle Sivén, maankäyttöinsinööri,  

Joensuun kaupunki 

Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki 

Paula Korkala, yleiskaavainsinööri,  
Oulun kaupunki, etänä  

Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö,  

Porin kaupunki, etäyhteys 

 

Tapani Touru, liikennejärjestelmäpäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Kaisu Kuusela, seutusuunnittelupäällikkö,  

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 (varapj.) 

toimi puheenjohtajana klo 11.30 asti. 

 

Reijo Teivaistenaho, kaavoitusarkkitehti,  

Jyväskylän kaupunki, etäyhteys 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

 

 

Esittelijöinä  

Olli-Pekka Ruuskanen, PTT, asialistan kohta 5.  

Kimmo Kurunmäki Rakli ry, asialistan kohta 8. 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, siht. ja puheenjohtaja klo 11.30 alkaen. 

Kati-Jasmin Kosonen 

Heli Suuronen 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

 

Kokouksen puheenjohtajana toimi ohjausryhmän vuoden 2018 varapuheenjohtaja 

Irma Karjalainen, HSY:stä. Käytiin esittelykierros ja hyväksyttiin esityslista. 

 

2. Edellisen kokouksen (28.11.2017) muistion hyväksyminen  

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

verkosto.fi/filebank/1622-MAL-ohry_muistio_28112017.pdf 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.  

  

                         Päätös: Hyväksyttiin. 

 

3. MAL-verkoston työtapojen kehittäminen (klo 9.05) 

 

MAL-verkoston koordinaatio kävi 25.1.2018 neuvottelun uuden puheenjohtajiston 
kanssa verkoston työtapojen kehittämisestä. Jatkossa ohjausryhmän toimintaa 
halutaan kehittää entistä keskustelevammaksi ja strategisemmaksi, ja siksi 
hallinnolliset asiat hoidettaisiin erikseen perustettavan pienryhmän voimin. 
Kokousaikaa ja tematiikkaa vapautuisi näin ollen strategisemman tason linjausten 

määrittelyyn. Pienryhmän kokoonpanoon kuuluisi puheenjohtajiston ja MAL-
koordinaation ohella muutama ohjausryhmän edustaja.  

Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelun työtapojen kehittämisestä, 
pienryhmän perustamisesta, tehtävistä ja ehdottaa jäseniä pienryhmään. 
 

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan perustaa ohjausryhmän toimintaa tukeva 
pientyöryhmä. Pientyöryhmän ensisijaisena tehtävänä on ennen ohjausryhmän 
kokouksia käsitellä MAL-verkoston talouteen ja hallintoon liittyvät asiat. Ne 
tuodaan tiedoksi varsinaiseen kokouskäsittelyyn. Pienryhmä voi tarpeen mukaan 
valmistella myös muita ohjausryhmän käsittelyyn tulevia asioita. Tällaisia voivat olla 
esimerkiksi MAL-verkoston toimintaan liittyvät strategiset painotukset ja linjaukset, 
rahoitus sekä toiminnan jatkuvuuteen liittyvät kysymykset. Lisäksi päätettiin, että 
pienryhmän muodostavat puheenjohtajisto (TEM ja HSY), MAL-koordinaatio sekä 
Kuntaliiton edustaja. Sovittiin, että ympäristöministeriön edustaja pyydetään 
mukaan pienryhmään.  

 

A. TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT -TEEMAVERKOSTON (AIKO-INSTRUMENTTI) ASIAT 
 
4. Tulevaisuuden kaupunkiseudut -teemaverkoston maksatushakemuksen hyväksyminen ajalta 
1.7 - 31.12.2017 (klo 9.20) 
 

MAL-verkoston koordinaatio on laatinut Pirkanmaan liitolle maksatushakemuksen 
ajalta 1.7. - 31.12.2017. Maksatushakemukseen tulee liittää väliraportti, 
kustannuserittely, selvitys osto- ja asiantuntijapalveluiden kilpailuttamisesta, 
palkkatodistukset ja työaikakirjanpito. Projektipäällikkö esittelee 
maksatushakemuksen. 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1622-MAL-ohry_muistio_28112017.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1622-MAL-ohry_muistio_28112017.pdf
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Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy maksatushakemuksen ajalta 1.7. - 
31.12.2017. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
5. Toiminnan ajankohtaiset asiat (klo 9.30) 
                      
Käydään läpi hankkeiden tilanne ml. päivitetyt työsuunnitelmat sekä tapahtumat ja seminaarit: 
 
Valmistelussa olevat, käynnistyvät hankkeet 
 

 Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit (Olli-Pekka Ruuskanen / Lauri 
Vuori PTT, työsuunnitelma toimitetaan) 

 Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus -
hanke (Tero Piippo, tarjousasiakirjat lähetetään osallistujille s:postitse) 

 Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen (Tero Piippo, 
päivitetty työsuunnitelma) 

 Asuinympäristön digitaalisuus (Heli Suuronen, päivitetty työsuunnitelma) 

 Hyvinvointikunta HYMY-hanke (Kati-Jasmin Kosonen, päivitetty työsuunnitelma) 
 
Päättyneet hankkeet 
 

 3D YKS Digitalisaation mahdollisuudet alue- ja rakennussuunnittelussa 
loppuraportin aineistot: http://www.wspdesignworks.com/3dyks/ 

 Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kasvavilla kaupunkiseuduilla, 
loppuraportti viimeistelyssä 

 Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin (rahoitus perustoiminnasta, aineistoja 
tästä), loppuseminaari pidettiin 24.1.2018, loppuraporttiraportti julkaistaan 
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä sarjassa.  

 
Seminaarit ja työpajat 
 

Tulevat 

 BEMINE esittelyssä: Rakkaudesta tieteeseen, STN hankkeet 14.2.2018.  
Finlandia-talo, Helsinki, Bemine: kaupunkiseutujen uusi malpe-malli 

 Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän sihteeristön teemailtapäivä 
kaupunkitutkimuksesta, 16.2.2018, TEM 

 Vähähiilisten asemanseutujen konseptoinnin työpaja 6.3.2018, HSY & 
Asemanseutuverkosto, Jätkäsaari, HKI 

 Bemine yhteiskehittelyfoorumi IV 13.3.2018; Kaupunkiseudut kartalle: MALPE-
työn kehittäminen hallinto- ja lakiuudistusten ohjenuorana. Kellohalli, Helsinki 

 Baltic Sea Region SUMP Workshop 15.3.2018 (Itämeren alueen kaupunkien 
yhteinen SUMP workshop), Museokeskus Vapriikki, Tampere 

 Asemaviikko 16.4.-21.4. Nopeat kokeilut Espoon, Helsingin, Lahden, Lempäälän, 
Tampereen ja Vantaan asemilla. Asemanseutuverkosto.  

 Hanketyöpajat: Liikenne & maankäyttö, Asuinympäristön digitaalisuus, 
Yritysalueiden kehittäminen ja HYMY-hanke, vahvistetaan hankkeiden 
käynnistyttyä) 

Hallinto :  

 TEM ennakkotieto v. 2018 AIKO-rahoituksesta ja sen muutokset v. 2018 TTS 

http://www.wspdesignworks.com/3dyks/
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/kestavien_liikkumispalvelujen_foorumi_25.9.2017_messukeskus
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 Talouden toteuma ja vuosikello (verkossa) 

 Harjoittelija HYMY-hankkeessa 

 Verkostokatsaus toimitettu, joulu/2017, uusi valmisteilla 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen ja päättää käynnistää 
Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen ja Asuinympäristön digitaalisuus 
hankkeiden tarjouskilpailut, HYMY- hankkeen sekä ottaa kantaa Kaupunkiseutujen asukkaiden 
asumispreferenssit -hankkeen rahoittamiseen. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Päätettiin hankkeiden osalta seuraavaa: 
 
Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen -hankkeen työsuunnitelmaa 
täydennetään vielä elinkeinotoiminnan, liikenteen ja liikennejärjestelmien yhteensovittamisen 
näkökulmalla siten, että yritysalueiden saavutettavuus tulee paremmin esille. Toimeksiannossa 
tulisi tarkastella mitä edellytyksiä ja tarpeita elinkeinotoiminta asettaa liikennejärjestelmän 
kehittämiselle. Sovittiin, että työsuunnitelma päivitetään ja lähetetään ohjausryhmän jäsenille 
kommenttikierrokselle ennen tarjouskilpailun käynnistämistä. Sovittiin, että kaupan sijoittumisen 
kysymykset rajataan tämän hankkeen ulkopuolelle. Se tarkastelu voidaan tehdä myöhemmin 
toisen hankkeen puitteissa. 
 
Asuinympäristön digitaalisuus hankkeen työsuunnitelma päivitetään ennen tarjouskilpailua. 
Täydennykset koskevat mm. nettisivuja, alusta- ja ylläpitokysymystä sekä työpajojen 
sisältöfokusta. Työsuunnitelmassa tuodaan esille myös muut kaupunkikohtaiset erityistarpeet. 
 
Päätettiin, että osallistutaan HYMY - Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja 
ymmärryksen laajentaminen -hankkeen sekä PTT:n ja suurten Kaupunkiseutujen asukkaiden 
asumispreferenssit-tutkimushankkeen (kertakustannus 10.000 € ) rahoittamiseen. Ohjausryhmä 
evästi molempia hankkeita työsuunnitelmien tarkennuksella. HYMY-hankkeeseen osoitetaan 
varoja 12. 000 € vuonna 2018 ja se sisältää verkoston koordinaatioon palkattavan 
korkeakouluharjoittelijan kulut. Kaupunkiseutujen asumispreferenssit hankkeessa ohjausryhmä 
pidätti itsellään mahdollisuuden vaikuttaa myöhemmin tutkimushankkeen otoksen määrittelyyn 
ja kyselyn sisältöön.  
 
 

B) MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT  

6. MAL-verkoston perustoiminnan 7-12/2017 toiminta- ja talousraportin hyväksyminen (klo 10.15) 
 

MAL-verkoston koordinaatio on laatinut v. 2017 toisen vuosipuoliskon toiminta- ja 
talousraportin (verkossa). 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy raportin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

7. BEMINE hankkeen ajankohtaiskatsaus -strateginen kaupunkiseutu (klo 10.20) 
 

BEMINE-konsortion Aalto-yliopiston Vesa Kannisen väitöstutkimus valmistui joulukuussa 
2017. Väitöstutkimuksen aiheena on strateginen kaupunkiseutuja niiden 
suunnitteluyhteistyötä luonnehtivat jännitteiset käytännöt ja käsitteet. Väitöstutkimus: 
Strateginen kaupunkiseutu - Spatiaalinen suunnittelu radikaalina yhteensovittamisena 
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(The Strategic city-region - Spatial planning as radical coordination) löytyy osoitteesta 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7728-4 
 
Kaupunkiseuduista on erityisesti 2000-luvulla muodostunut keskeisiä aluepolitiikan 
kohteita ja toimijoita. Kaupunkiseutu on samalla tunnustettu strategisen suunnittelun 
tasoksi, joka sovittaa yhteen valikoivasti ja visionäärisesti erilaisia näkökulmia. 
Tutkimuksessa esitetään, että ”strateginen kaupunkiseutu” on ennen kaikkea 
yhteistyörakenne, johon vaikuttavat niin globaalin talouden, valtion politiikan kuin 
paikallisten yhteistyörakenteidenkin kehityskulut. Strateginen kaupunkiseutu on 
kuitenkin aina jännitteinen ja ristiriitainen. 
 
Väitöksessä esitetään lähtökohdat kaupunkiseututasoiselle suunnitteluyhteistyön 
mallille, joka tunnistaa ja tunnustaa suunnittelun poliittisen, kommunikatiivisen ja 
materiaalisen luonteen. Esitetty malli kykenee muovaamaan suunnittelun käytäntöjä 
suuntaan, jossa korostuvat entistä enemmän eri näkemysten kunnioittava huomiointi, 
yhteisten merkitysten etsiminen, sekä yhteiset suunnittelun välineet.  
 
Tutkija, hankekoordinaattori Vesa Kanninen avaa strategisen kaupunkiseudun jännitteitä 
ja uudenlaista kaupunkiseututasoien suunnitteluyhteistyön mallia kokouksessa. Mallia 
kehitetään edelleen osana BEMINE-hanketta yhdessä sidosryhmäkumppaneiden kanssa, 
mm. seuraavassa yhteiskehittämisfoorumissa 13.3.2018 Kellohallissa, Helsingissä.  
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen ja väitöstutkimuksen 
tiedokseen ja käy evästyskeskustelun strategisen kaupunkiseutusuunnittelun mallista 
jatkokehittämisen tueksi.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi väitöstutkimus- ja Kaupunkiseutusopimuksen mallin luonnos. 
Käytiin yhteiskeskustelu seuraavan kohdan 8. kanssa.   
 

8. Kaavoitusjärjestelmän uudistamistarpeet (klo 10.50) 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnistynyt. Ympäristöministeriön 
johdolla on valmistunut useita uudistuksen taustaselvityksiä. Selvitysten pohjalta 
ministeriö on koonnut viranhaltijatyönä esityksiä alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmän kehittämiseksi. Asian kehittämiseksi toteutettiin myös  
verkkoaivoriihi. 
 
RAKLI ry on osallistunut ympäristöministeriön lakiuudistustilaisuuksiin ja esitellyt 
näkemyksiään kaavoitusjärjestelmän uudistamistarpeista. RAKLIn pääviestit 
kaavoitusjärjestelmän kehittämiseksi ovat siirtyminen 3-tasoisesta 2-tasoiseen 
kaavajärjestelmään kaupunkiseudut huomioiden sekä detaljikaavoituksen 
keventäminen ja toteutusvaiheeseen johtavan prosessin kehittäminen. Vaikuttaa siltä, 
että ministeriön tuoreet esitykset vastaavat näitä hyvin. Parhaillaan RAKLI kerää sekä 
jäsenistönsä että muiden KIRA-alan vaikuttajien näkemyksiä viesteistä. RAKLI edustaa ja 
tuo yhteen asuin- ja toimitilakiinteistöjen ja infrastruktuurin ammattimaisia omistajia, 
sijoittajia ja kehittäjiä yli 200 organisaatiosta. 
 
Kimmo Kurunmäki, johtaja, Yhdyskunta ja infra-alueelta, Rakli ry:stä alustaa aiheesta. 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen ja käy keskustelun 
kaavoitusjärjestelmään uudistamisesta ja kehittämisestä. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7728-4
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Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelun maankäytön suunnittelun ja 
liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteensovittamisen tarpeista ja 
lainuudistusprosesseista. Todettiin, että ajankohta on otollinen tuoda suunnitteluun 
liittyvät teemat tarkempaan keskusteluun MAL-verkoston ohjausryhmään jo 
lähiaikoina. Teeman käsittelylle tulee varata kokouksessa kunnolla aikaa.  
 
BEMINE-tutkimushankkeen osalta sovittiin, että esiin nostettuja MRL -lainsäädännön 
uudistamiseen liittyviä teemoja, kaavatasoja ja eri sektoreiden kuten seudullisen 
liikennejärjestelmätyön ja maankäytön suunnittelun yhteissuunnittelukäytäntöjä sekä 
sopimuksellisuutta käsitellään BEMINEN viimeisen vuoden tutkimuksissa. MAL-
verkoston ohjausryhmä toimii tärkeänä Beminen sparrausryhmänä teemojen suhteen. 
Sovittiin, että ohjausryhmän toiminnan yhteydessä pidetään teemalle osoitettu työpaja. 
 

9. Osallistujien tiedoksi annettavat asiat (klo 11.20, vain verkostotoiminnan strategisen työskentelyn 

kannalta merkittävimmät) 

   
 Merkittiin tiedoksi.  
 

10. Seuraavat kokoukset 

 

17.4.2018, klo 9.30-12 Liikennevirasto, neuvottelutila Asema, Pasila (etäyhteys).  

Huom. Tämän ohjausryhmän kokouksen yhteydessä pidetään sisäinen työpaja MAL-

verkoston tulevista strategisista painotuksista ja toiminnan jatkuvuudesta.  

                         

4.6.2018, klo 9.30-12 TEM, Eteläesplanadi 4, Sali 5, Hki (etäyhteysmahdollisuus).  

  

Kokouksen päättäminen  

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.57. 


