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     ASIALISTA 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

Aika: 28.8.2018 klo 10.00 - 12.30 
Paikka: TEM, Eteläesplanadi 4, Sali 4 , Hki, etäyhteys voi liittyä joko skypellä tai 

videoneuvottelulaitteella  

Skype: Liity Skype-kokoukseen        

Videoneuvottelu: Neuvottelutunnus: 45223594 tai 45223594@193.166.18.22  

 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 

Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö,  

ELY-keskus Varsinais-Suomi  

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

Ely- määrittelee Huhdanmäen tilalle 

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  

 

Tapani Touru, liikennejärjestelmäpäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Kaisu Kuusela, seutusuunnittelupäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Jyrki Lappi, maankäyttöjohtaja  

Turun kaupunki 

Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö  

Turun kaupunki 

Leena Rossi, yleiskaavapäällikkö, Jyväskylän kaupunki 

Raine Mäntysalo, professori, varajohtaja, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY (varapj.) 

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

Esittelijöinä: 

Anne Herneoja, johtava konsultti Sitowise, asiakohta 5.  

Kaisu Sahamies, korkeakouluharjoittelija, MAL-verkosto, asiakohta nro 3 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 

Heli Suuronen, projektisuunnittelija 

    

 

https://ucc.vy-verkko.fi/tem/meet/petra.stenfors/554QHT6V
mailto:45223594@193.166.18.22
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

 

2. Edellisen kokouksen (4.6.2018) muistion hyväksyminen  

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

verkosto.fi/filebank/1725-MAL-ohry_muistio_4062018.pdf 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.  

  

                         Päätös: 

 

 

A. TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT -TEEMAVERKOSTON (AIKO-INSTRUMENTTI) ja 
PERUSTOIMINNAN ASIAT 
 
 
3. Toiminnan ajankohtaiset asiat (30 min. ) 
                      
Käydään läpi keväällä käynnistyneiden hankkeiden tilannekatsaus ja loppuun saattaminen: 
 

 Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit -hanke (Tero Piippo) 

 Asuinympäristön digitaalisuus -hanke (Heli Suuronen) 

 Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen -hanke (Tero 
Piippo 

 Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus -
hanke (Anne Herneoja pitää hankkeesta tässä kokouksessa oman esityksensä) 

 Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen 
laajentaminen HYMY-hanke (Kaisu Sahamies)  
 

Verkoston tulevat seminaarit, työpajat ja tapaamiset 
 

 HYMY-selvityksen verkostotyöpaja 31.8.2018 Tampereella (esitellään ohjelma) 

 Kuopion toiminnallisen alueen kunnanjohtajien, kunnallishallitusten ja 
kaavoittajien MAL-seminaari Kuopiossa 27.9.2018 

 MAL-verkoston tulostyöpaja 31.10.2018  (esitellään ohjelma) 

 Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen- seminaari, 27.9.2018 (Paasitorni, 
Helsinki), YM ja MAL-verkosto (esitellään ohjelma) 

 Seutujen välisen liikenteen ja matkaketjujen kehittäminen, työpaja 1.11.2018 
(Sähkötalo Helsinki), Kotkan-Haminan seutu (Cursor), VTT ja MAL-verkosto 

 BEMINE IV Urban Forum yhteiskehittämisfoorumi, perjantaina 23.11.2018 
Helsingissä 

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen.  
 
Päätös: 
 

 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1725-MAL-ohry_muistio_4062018.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1725-MAL-ohry_muistio_4062018.pdf


3 
 

 

4. Verkoston toiminnan rahoitus ja painopisteet (30 min.) 

 Ohjausryhmän edellisessä kokouksessa (4.6.2018 asialistan kohta 5.) käytiin läpi 

 17.4.2018 pidetyn MAL-verkoston tulevaisuustyöpajan tuotoksia ja 

 hyödyntämismahdollisuuksia. Näissä tapaamisissa pohdittiin  verkoston tulevia 

 tavoitteita, nykyisiä toimintatapoja, strategisia painotuksia sekä rahoituskysymyksiä. 

 Tulevaisuustyöpajassa esitettiin, että MAL-verkoston tulisi fokusoida toimintaansa 

 Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman sekä valmisteilla olevan suurempia kaupunkeja 

 koskevan Kaupunkiohjelman yhteyteen. Tämän hetken tiedon mukaan ko. ohjelmat eivät 

 ole MAL-verkoston toiminnan rahoittamisen välineitä, mutta niihin integroituminen on 

 MAL-verkoston painotukset huomioiden perusteltua.  

 MAL-verkoston koordinaatio on pohtinut uusia rahoitusmahdollisuuksia ja työstänyt 

 yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun asiantuntijoiden kanssa rahoitushakemuksen 

 ja lähettänyt sen 15.6.2018  Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (v. 2019 Terveyden 

 edistämisen määräraha, liite). Hyvinvointi- ja yhdyskuntasuunnittelun integroiminen 

 tulevaisuuden elinvoimakunnan tietojohtamiseen - HYMY-hyvinvointiympäristön 

 tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminen -verkostohankkeen 

 toteutus olisi 1.1.2019 - 30.6.2021. Hankkeessa kehitetään ennaltaehkäiseviä ja 

kustannuksiltaan vaikuttavia uusia, sektori- ja kuntarajat ylittäviä kuntien 

hyvinvointityötä indikoivia mittareita, vaikutusten ennakkoarviointia ja kuntien 

strategista hyvinvointijohtamista. Tämä palvelee hyvinvointikertomusten tietopohjan 

laajentamista ja hyvinvointijohtamisen kehittämistä kohti strategista, proaktiivista ja 

tulevaisuuteen katsovaa tietojohtamisen mallia jolloin se voidaan integroida tiiviimmin 

osaksi tulevaisuuden elinvoimakuntien johtamista, seudullista MALPE-suunnittelua sekä 

kuntien ja maakuntien tietojohtamista.  

Hanke hyödyntää tässä kokouksessa esiteltävän ja MAL-verkoston perustoiminnasta 

rahoitettavan korkeakouluharjoittelija Kaisu Sahamiehen HYMY-selvityshankkeen 

tuloksia. THL ja STM tiedottavat rahoitettavista hankkeista kuluvan vuoden lopussa. MAL-

verkoston projektisuunnittelija Heli Suuronen esittelee hanketta kokouksessa. 

 MAL-verkoston Tulevaisuustyöpajassa 17.4.2018 nostettiin myös esiin EU-

 rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen (kts. alustus kansallisista kv-

 rahoitusmahdollisuuksista tästä). EU-rahoitushaut eriytyvät rahoitushausta ja 

 teemoista riippuen tiettyihin maantieteellisiin alueisiin ja maakuntiin. Mikäli näihin 

 hakuihin lähdetään mukaan edellyttää se myös aktiivista valmistelupanostusta MAL-

 verkoston jäsenalueilta.  

 Edellisessä kokouksessa todettiin, että painopisteiden jatkovalmistelu sekä MAL-

 verkoston ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma on tarkoitus tuoda syyskaudella 

 ohjausryhmän käsittelyyn. Liitteenä on jäsennelty kooste tulevan toiminnan 

 painopisteistä sekä yhteenveto EU-rahoitushakumahdollisuuksista päivitetyin haku 

 aikatauluineen.  

 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1710-Kehityshankkeet_rahoitusvaihtoehtoja_MAL-verkosto_170418_SHakamies.pdf
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Päätösehdotus:  
 Ohjausryhmä merkitsee katsauksen ja THL-rahoitushakemuksen tiedokseen ja ottaa 
 kantaa painopisteiden jatkovalmisteluun ja EU- ja muihin rahoitushakuihin 
 osallistumiseen. 
 
Päätös: 

5. Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus -hankkeen 

tilannekatsaus (30 min.) 

 AIKO-rahoitteinen Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja 

 testaus -hanke käynnistyi huhtikuussa tarjouskilpailun voittaneen Sitowise Oyn 

 toimesta. Hankkeen päätavoitteena on hakea ratkaisuja valtion liikenne- ja 

 väyläratkaisujen ja kaupunkien kehittämisen yhteensovittamiseen. Työn keskiössä ovat 

 ennalta valitut suunnittelukohteet (Jyväskylä VT-4, Turku VT-10, Lahti VT-12 ja Tampere 

 sisääntuloväylien toiminnallisten luokitusten tarkastelu).  Suunnittelukohteiden 

 puitteissa analysoidaan eri osapuolten tavoitteita, tunnistetaan kipupisteitä, 

 kehitetään ja testataan ratkaisu- ja toimintamalleja. Lopputuloksena on malleja ja 

 suositukset hyviksi käytännöiksi ja menettelyiksi, joiden avulla keskeisten 

 osapuolten ja toimijoiden yhdessä tekemistä kaupunkiseuduilla voidaan 

 selkeyttää ja edistää.  

 Hankkeen työmenetelmiä ovat olleet asiakirja-aineistojen ohella ideatehdas, joka on 

 vuorovaikutteinen sähköinen sidosryhmien tiedonkeruumenetelmä, työpajat (14.5 ja 

 17.9) ja kohteiden sparraus sekä konsultin expert panel työskentely. 

 Sitowisen Oyn konsultti Anne Herneoja selostaa kokouksessa tarkemmin työn 

 vaiheistusta ja menetelmiä sekä hankkeenetenemistä ja tavoiteltuja tuloksia. Tarkoitus 

 on että hankkeen lopullisia tuloksia esitellään MAL-verkoston uusien 

 kehittämishankkeiden tulostyöpajassa lokakuussa. 

Päätösehdotus: 

 Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen.  

Päätös: 

6. BEMINE Ajankohtaiskatsaus (15 min) 

BEMINE -hanke vahvistaa omalta osaltaan ympäristöministeriön alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmän uudistamisen tietopohjaa ja keskustelua kaupunkiseututasoisen 

suunnittelun mekanismeista ja roolista. BEMINE kutsui yhdessä verkoston ohjausryhmän 

puheenjohtajiston kanssa Sidosryhmäkumppaneitaan keskustelemaan Tulevaisuuden 

kaupungeista ja seututason malpe-suunnittelusta esittely- ja keskustelutilaisuuteen 

TEM:n Auditorioon 19.6.2018. Tilaisuudessa oli esittelyt ajankohtaisista malpe-

suunnitteluun liittyvistä lainsäädäntöhankkeista ja kaupunkipoliittisista ohjelmatyöstä 

sekä tutkimushankkeen näihin teemoihin liittyvien tutkimuskysymysten alustavaista 
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tuloksista. Äänessä olivat niin hankekonsortion edustajat kuin valtionhallinnon 

sidosryhmäkumppanit ja MAL-verkoston ohjausryhmä.  

MAL-teemaisten alueiden käyttöön liittyvien lainsäädäntöhankkeiden ja BEMINEn kanssa 

käydään myös syksyn mittaan vuoropuhelua, laajemmin hankkeen viidennessä ja 

viimeinen yhteiskehittämisfoorumissa pe 23.11.2018 Helsingissä. Foorumin sisältönä 

ovat tutkimuslinjoittain esitettävät alustavat tulokset (kaupungistumisen dynamiikka ja 

sen mallintaminen kaupunkiseututasolla, Kaupunkiseutujen suunnittelun hallinta ja 

suunnittelun moderni ja osallistavampi vuoropuhelu paikallistasolla) ja näihin liittyvät 

politiikkasuositukset. Loppuseminaari järjestetään toukokuussa 2019. 

STN/ Akatemia on myöntänyt Kaupungistumisen dynamiikka ohjelman kolmelle 

hankkeelle (ml BEMINE-hanke) jatkoaikaa vuoden 2019 puolella siten, että hankkeiden 

uusi päättymispäivä on 31.8.2019. Jatkoaika ei sisällä lisärahoitusta, mutta mahdollisia 

aiempia säästyneitä varoja voi käyttää vuoden 2019 puolella. MAL-verkoston osuus 

vuodelle 2019 on 15 303 euroa ilman siirtomäärärahoja. Tällä on tarkoitus kattaa 

sidosryhmätyötä koordinoivien asiantuntijoiden palkkoja. Vuosina 2016-2018 verkoston 

osuudella on katettu myös Sidosryhmätapaamisten kuluja. Yhteensä MAL-verkoston 

osuus on 146 840 euroa vuosille 2016-2019. Jatkoajan turvin loppuseminaarin ja tulosten 

julkistamiselle saadaan lisäaikaa.  

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.  

Päätös: 

 

7. Tulevaisuuden kaupunkiseudut -teemaverkoston maksatushakemuksen hyväksyminen 
ajalta 1.1 - 30.6.2018 ja verkoston taloustilanne (10 min.) 
 

MAL-verkoston koordinaatio ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän 
seutuassistentti ovat laatineet Pirkanmaan liitolle maksatushakemuksen ajalta 
1.1. - 30.6.2018. Maksatushakemukseen tulee liittää väliraportti, 
kustannuserittely, selvitys osto- ja asiantuntijapalveluiden kilpailuttamisesta, 
palkkatodistukset ja työaikakirjanpito. Maksatushakemuksen väliraporttiin on 
eritelty kumulatiivisesti koko teemaverkoston aikana käynnistyneet 
kehitysprosessit ja kokeilut. Sen perusteella voidaan todeta, että 
teemaverkostotoiminnalle alkuvaiheessa asetetut tavoitteet on toistaiseksi 
saavutettu hyvin. Projektipäällikkö esittelee maksatushakemuksen ja 
raportointikauden tuloksia.  

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy maksatushakemuksen ajalta 1.1. - 
30.6.2018 ja merkitsee talouskatsauksen tiedokseen. 
 

Päätös:   
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8. MAL-verkoston perustoiminnan raportin hyväksyminen ajalta 1.1 - 30.6.2018 (5 min.) 

 MAL-verkoston perustoimintaa rahoittavat ympäristöministeriö, Liikennevirasto, Ara 

 ja Kuntaliitto ennakkoon sovituin rahoitusosuuksin. Laskutus toteutetaan kahdesti 

 vuodessa ja sen liitteeksi laaditaan vastaavasti toiminta- ja talousraportti. 

 Projektipäällikkö esittelee kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon raportin. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy MAL-verkoston perustoiminnan raportin ja talouden 
toteuman ajalta 1.1. - 30.6.2018.  
 
Päätös:   
 

9. MAL-verkoston ohjausryhmän puheenjohtajan vaihtuminen 

 

 MAL-verkoston ohjausryhmän nykyinen puheenjohtaja erityisasiantuntija Petra Stenfors 

 (TEM) vaihtaa työpaikkaa 1.9.2018 alkaen. MAL-verkosto tarvitsee uuden 

 puheenjohtajan loppuvuodeksi.  

 

Päätösehdotus:  

Ehdotetaan että TEMistä tulee loppuvuodeksi puheenjohtaja ja tehtävään päätetään 

valita ylitarkastaja Olli Voutilainen. Voutilaisella on pitkä kokemus valtakunnallisesta 

MAL-kehittämisestä ja hän on myös toiminut MAL-verkoston ohjausryhmässä ja on 

tälläkin hetkellä Petra Stenforsin varajäsen.     

Päätös: 

10. Osallistujien tiedoksi annettavat asiat  

 - Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston muutos- ja jatkorahoituspäätös (liite 

 Pirkanmaan liitto 15.8.2018) 

 

11. Seuraavat kokoukset 

 

Keskiviikkona 21.11.2018,klo 10.00 - 12.30  Liikennevirasto, Opastinsilta 12 A Pasila, 

Helsinki  
 

 

12. Kokouksen päättäminen  


