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    MUISTIO 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

Aika: 4.6.2018 klo 10.30 - 12.37 
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 

Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö, etänä 

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, etänä 

Oulun kaupunki 

Paula Korkala, yleiskaavainsinööri,  
Oulun kaupunki  

Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö,  

Porin kaupunki  

 

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.) 

 

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

 

Esittelijöinä: 

Pauli Santala FCG (asialistan kohta 4.) 

Matti Laitio, ympäristöministeriö (asialistan kohta 7.) 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

 

 Käsiteltävien asioiden järjestystä muutettiin, ensin otettiin kohdat 7. ja 6.  

 

2. Edellisen kokouksen (7.2.2018) muistion hyväksyminen  

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

verkosto.fi/filebank/1689-MAL-ohry_muistio_07022018.pdf 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.  

  

                         Päätös: Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.  

 

 

A. TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT -TEEMAVERKOSTON (AIKO-INSTRUMENTTI) ja 
PERUSTOIMINNAN ASIAT 
 
 
3. Toiminnan ajankohtaiset asiat  
                      
Käydään läpi hankkeiden tilanne sekä tapahtumien ja seminaarien valmistelu: 
 
Uudet käynnistyneet hankkeet 
 

 Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus -
hanke (Tero Piippo) 

 Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit -hanke (Tero Piippo) 

 Asuinympäristön digitaalisuus -hanke (Heli Suuronen) 

 Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen 
laajentaminen eli HYMY-hanke (Kati-Jasmin Kosonen)  

 (Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen hanke Pauli 
Santala FCG, käsitellään omana kohtanaan) 
 

Kevään 2018 aikana päättyneet hankkeet 
 

 Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hanke. Neljä kumppanikaupunkia aj 
kehittämispolkua: Jyväskylän yhteiskäyttöautot, Lahden pyöräpysäköinti, 
Tampereen jaetut henkilökuljetukset ja Turun citylogistiikka. Polkuja kestävän 
liikkumisen palveluihin -hankkeen loppuraportti on julkaistu Liikenneviraston 
julkaisusarjassa LTS 24/2018 (raportti täältä). Hanketta on esitelty mm. 
ECOMM2018 “Mobility in disruption – Fast forward to smart and sustainable 
societies” konferenssissa Uppsalassa 30.5. 2018, sekä ”Tuoreita selvityksiä 
uusista liikenteen palveluista” -webinaarissa 28.5.2018 (Liikennevirasto ja 
Motiva). 

 3DYKS kaupunkisuunnittelun digitalisaatio -hanke. Tavoitteena oli muodostaa 
yhdyskunta- ja rakennussuunnittelijoiden kesken kiteytynyt kehitysnäkemys ja 

http://www.kaupunkiseutu.fi/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/lts_raportti_2018-24_polkuja_kestavan_web.pdf


3 
 

 

visio digitalisaation tuomista mahdollisuuksista kaupunkisuunnittelussa ja luoda 
edellytyksiä hyvälle suunnittelulle. Työtapana olivat aineistokoosteet, web-
pohjaiset kyselyt, case-esimerkkejä käsittelevä ajatushautomo sekä projektin 
tuloksia summaava SAFA:n ammattipäivä 22.11.2017. Lisää hankkeen tuloksista 
löydät täältä. 

 Seudullisesti merkittävien bio- ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja 
kaavoitus -hanke.  Hankkeessa kytkettiin bio- ja kiertotaloushankkeiden ja 
yrityspuistojen kehittäminen maankäytön- ja liikenteen suunnitteluun sekä 
alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen. Case-kohteina olivat Porin Peittoon 
kierrätyspuisto, Lahden kaupunkiseudun kierrätyspuisto hanke, Tampereen 
kaupunkiseudun Kolmenkulman Eco-Industrial Park ja Kotkan Heinsuon alue. 
Katso raportti kokonaisuudessaan täältä.   

 Fiksu Assa Ilmastopäivät 16.4.-21.4. Nopeat kokeilut Espoon, Helsingin, 
Lahden, Lempäälän, Tampereen ja Vantaan asemilla. Asemanseutuverkosto. 
Palautekeskustelu kokeilusta käytiin pe 25.5.2018.  
 

 
Tulevat seminaarit, työpajat ja tapaamiset 
 

 Bemine-hankkeen lainsäädäntöuudistuskeskustelu ja esittely TEMissä 19.6 
(MRL uudistus, MAL-sopimukset)  

 Kuopion toiminnallisen alueen kunnanjohtajien, kunnallishallitusten ja 
kaavoittajien MAL-seminaari Kuopiossa 6.9.2018 

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

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

 MAL-verkoston kehittämishankkeiden tulostyöpaja, syyskausi 

 BEMINE IV yhteiskehittämisfoorumi, marraskuu 2018 
 
Muuta : 

 Verkostokatsaus maaliskuu/2018 

 Verkostokatsaus toukokuu/2018 

 Korkeakouluharjoittelija Kaisu Sahamies HYMY hankkeeseen ajalle 15.5.-
15.9.2018 

 Terveyden edistäminen vuoden 2019 määräraha (haussa, HYMY kokonaisuus). 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen  
 
Päätös: 

Ohjausryhmä hyväksyi katsauksen.  

4. Tulevaisuuden Kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen 

 AIKO-rahoitteinen Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen -hanke 

 käynnistyi huhtikuussa tarjouskilpailun voittaneen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oyn 

 toimesta.  Työn tavoitteena on maankäytön suunnittelun ja seudun elinkeinopolitiikan 

 yhteyden vahvistaminen eli yhdistää maankäytön tavoitteet ja hallinnonalat integroiva 

 suunnittelu uusien elinkeino- ja yritysalueiden perustamiseen sekä olemassa olevien 

http://www.wspdesignworks.com/3dyks/
http://www.kaupunkiseutu.fi/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Bio-ja-kiertotaloushanke_Loppuraportti_FINAL_03_04_18.pdf
https://www.asemanseutu.fi/fiksuassa/
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 kehittämiseen, uudistamiseen ja profilointiin. Tällöin on myös huomioitava 

 elinkeinotoiminnan, liikenteen ja liikennejärjestelmien  yhteissuunnittelun sekä 

 saavutettavuuden näkökulmat. Toimeksiannossa myös  tarkastellaan mitä edellytyksiä ja 

 tarpeita elinkeinotoiminta asettaa liikennejärjestelmän  kehittämiselle.  

 Hanke kestää elokuun loppuun ja sen puitteissa on järjestetty kaksi ohjausryhmän 

 tapaamista. Kesäkuun aikana pidetään case-kohteena olevien kaupunkiseutujen 

 tarpeisiin räätälöidyt työpajat. Suunnittelualueiksi ovat valikoituneet: 

 - Vaasan ja Mustasaaren yhteinen suurteollisuuskohde    

 - Lahden asemanseudun radanvarren alue ja Kujala-Pippon alue   

 - Porin ja Ulvilan rajapinnalla oleva  Metallikylä – Mikkola – Honkaluoto alue sekä  

 - Hämeenlinnan seudun Moreeni-Rastikankaan elinkeinoalue 

 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oyn konsultti Pauli Santala selostaa kokouksessa työn 

 vaiheistusta, etenemistä ja tavoiteltuja tuloksia. Tarkoitus on että hankkeen lopullisia 

 tuloksia esitellään syksyllä MAL-verkoston uusien kehittämishankkeiden tulostyöpajassa.  

Päätösehdotus: 

 Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

5. MAL-verkoston 17.4.2018 Tulevaisuustyöpajan tuotokset ja hyödyntäminen  

MAL-verkoston koordinaatio järjesti yhteistyössä verkoston puheenjohtajien kanssa 

MAL-verkoston tulevaisuustyöpajan Liikennevirastossa 17.4.2018. Tilaisuus oli suunnattu 

ohjausryhmälle ja verkoston yhteyshenkilöille. Tarkoituksena oli pohtia verkoston tulevia 

tavoitteita, nykyisiä toimintatapoja, strategisia painotuksia sekä rahoituskysymyksiä.  

Tilaisuuden alustuspuheenvuorot ja työpaja-aineistot ml. yhteenvedot löytyvät 

http://www.mal-verkosto.fi/ajankohtaista/268/mal-

verkoston_tulevaisuustyopaja_ti_17_4_18_liikennevirastossa 

Koska kaikki verkoston ohjausryhmän jäsenet eivät olleet paikalla, on tarpeen käydä vielä 

linjaava keskustelu toiminnan suuntaamisesta ja rahoittamisesta jatkossa. 

Päätösehdotus:  

 Käydään läpi 17.4.2018 pidetyn Tulevaisuusfoorumin sisältö ja keskustellaan työpajan 

 tuloksista ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä linjataan jatkovalmistelua. 

Päätös: 17.4 työpajan raakamuistiinpanot ryhmiteltiin  pääteemoihin, joita ovat kestävä 

 kaupunkikehittäminen, yhteiset alustat sekä kansainvälisyyteen liittyvät 

 kehittämistoimet (kts. MAL-verkoston 4.6 kokousaineistot). Todettiin, että uusia 

 hankehakuja ollaan jo suunnittelemassa. Sovittiin, että painopisteiden jatkovalmistelu 

http://www.mal-verkosto.fi/ajankohtaista/268/mal-verkoston_tulevaisuustyopaja_ti_17_4_18_liikennevirastossa
http://www.mal-verkosto.fi/ajankohtaista/268/mal-verkoston_tulevaisuustyopaja_ti_17_4_18_liikennevirastossa
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 sekä MAL-verkoston ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma tuodaan syyskaudella 

 ohjausryhmän käsittelyyn. 

 

6. BEMINE Ajankohtaiskatsaus  

BEMINE-hankkeen neljäs yhteiskehittämisfoorumi: Kaupunkiseudut kartalle: MALPE-työn 

kehittäminen hallinto- ja lakiuudistusten ohjenuorana järjestettiin sidosryhmille, 

kaupunkisuunnittelun asiantuntijoille ja alan ammattilaisille 13.03.2018 Helsingin 

Kalasatamassa. Foorumissa esiteltiin mm. uusi ehdotus seututasoisen strategisen 

kehittämisen toimintamallista. Päivän materiaalit löytyvät täältä.  

BEMINE -hanke vahvistaa omalta osaltaan ympäristöministeriön alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmän uudistamisen tietopohjaa. Osana uudistusprosessia 

keskustellaan kaupunkiseututasoisen suunnittelun mekanismeista ja roolista. Tampereen 

yliopiston SPARG tiimi ovat kansalaisosallistumisen näkökulmasta tuottaneet Versus-

lehden Tiededebattiin keskustelun avauksen tekstistään: Kaupunkiseututasoinen 

suunnittelu ja kadonnut kansalainen: Strategisesti tehokkaampaa, mutta 

ulossulkevampaa kaupunkisuunnittelua? Tiededebatissa artikkelia ovat kommentoineet 

seututason suunnittelun käytännön näkökulmasta Anna-Kaisa Ikonen, Kaarin taipale, 

Kimmo Kurunmäki ja Sini Puntanen.  Artikkeli ja kommentit ovat luettavissa: 

https://www.versuslehti.fi/tiededebatti/kaupunkiseututasoinen-suunnittelu-ja-

kadonnut-kansalainen/ 

Kesäkuussa hankekonsortio vetäytyy kolmen päivän workshopiin sitomaan 

tutkimuskysymyksiin saatuja tähänastisia tuloksia yhteen. Myös muiden MAL-teemaisten 

alueiden käyttöön liittyvien lainsäädäntöhankkeiden ja BEMINEn kanssa käydään 

vuoropuhelua, seuraavaksi 19.6.2018 TEM:ssä. BEMINEn viides yhteiskehittämisfoorumi 

järjestetään marraskuussa 2018. 

Päätösehdotus:  

 Merkitään ajankohtauskatsaus tiedoksi. Keskustellaan tarpeesta järjestää syksyn 

 ohjausryhmän kokouksen yhteydessä alustavien tulosten workshop/ keskustelu BEMINE 

 koordinaation johdolla.  

Päätös:  Katsaus hyväksyttiin. TEM kutsuu kiinnostuneet ohjausryhmän jäsenet myös 19.6.2018 

 tapaamaiseen (ei etäyhteyttä). Pidennetty keskustelu järjestetään tarvittaessa vuoden 

 2019 puolella. 

 

 

 

http://bemine.fi/8921-2/
https://www.versuslehti.fi/tiededebatti/kaupunkiseututasoinen-suunnittelu-ja-kadonnut-kansalainen/
https://www.versuslehti.fi/tiededebatti/kaupunkiseututasoinen-suunnittelu-ja-kadonnut-kansalainen/
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7. Katsaus MAL-työn keskeisiin lainsäädäntöuudistuksiin  

 Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus 

 Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu  on parhaillaan 

 käynnissä. Tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, 

 kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa. Uudistuksessa otetaan 

 huomioon alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tulevaisuuden 

 näkymät, aluehallinnon muutokset ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. 

 Näköpiirissä olevia laajoja ilmiöitä ovat muun muassa ilmasto- ja energiakysymykset, 

 aluerakenteen erilaistuminen, kaupungistuminen, liikkumisen murros, elinkaari- ja 

 vähähiilisyysnäkökohdat, digitalisaatio sekä hallinnon muutokset.  

 MRLn kokonaisuudistuksen valmistelun edistämiseksi on asetettu sidosryhmäfoorumi 

 (24.5.2018),  parlamentaarinen seurantaryhmä ja -työryhmä (25.4.2018), toteutettu 

 verkkoaivoriihi ja keskustelupaperi maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen 

 suuntaviivoiksi. 

 Viiteaineistoa: Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta koskevia selvityksiä ja 

 hankkeita  ympäristöministeriön verkkosivulta http://www.ym.fi/mrluudistus 

 Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 

 Hallitus esittää maanteitä koskevan lainsäädännön uudistamista. Muutoksilla varmistettaisiin 

 tienpidon laatu, parannettaisiin laadun valvontaa ja jaettaisiin vastuut tienpidon 

 järjestämisestä. Lisäksi luotaisiin puitteet valtakunnalliselle ja maakunnalliselle, kaikki 

 liikennemuodot kattavalle liikennejärjestelmäsuunnittelulle. 

 Hallitus antoi esityksen maantielain ja sen liitelakien muuttamisesta eduskunnalle 12.4.2018. 

 Esityksillä toteutettaisiin valtaosa maakuntalain mukaisten liikennettä koskevien tehtävien 

 siirroista valtiolta maakunnille. Maantielain soveltamisalan laajentamisen myötä lain nimi 

 esitetään muutettavaksi laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä. 

 Maantieverkon omistajuus ja tienpitäjän vastuu säilyisivät valtiolla (Liikennevirastolla). 

 Maakunnille tulisi tienpidon tehtäviä, joita ne hoitaisivat muodostamillaan tienpitoalueilla 

 valtion kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti. Alueita olisi enintään yhdeksän. Tienpidon 

 tehtävät rahoitettaisiin erillisrahoituksena. 

 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset lakkaavat vuoden 2019 lopussa ja maakunnat 

 aloittavat vuoden 2020 alussa. Pääosa keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyy 

 maakuntien hoidettavaksi. Lisäksi maakuntalaki toisi maakunnille liikennetehtäviä, joita ovat 

 joukkoliikenne, yksityistieavustukset, liikkumisen ohjaus ja saaristoliikenne. 

 Lakiesityksessä määritellään palvelutasot eri tieluokille: pitkämatkaista liikennettä 

 palvelevalle valtakunnallisesti merkittävälle runkoverkolle, runkoverkkoon 

 kuulumattomille valta- ja kantateille sekä muille maanteille.  

http://www.ym.fi/mrluudistus
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 Runkoverkko määriteltäisiin erillisellä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella lain 

 voimaantulon jälkeen. Ehdotus runkoverkoksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle 

 sen jälkeen, kun laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä on hyväksytty. Ehdotus koskisi 

 myös rautateitä. 

 Lakiesityksessä määritellään myös maakuntaan ja valtiolle siirtyvistä tehtävistä ja 

 henkilöistä ml. Liikennevirastoon ja uuteen liikenteen ohjausyhtiöön siirtyvät 

 tehtävät.  

 Viiteaineisto: Esittelykalvot Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (HE45/2018) 

 12.04.2018.  

 Ympäristöministeriön edustaja (vielä avoin) sekä Liikenneviraston Teija Snicker-Järvinen 

 alustavat em. uudistuksista. 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelun Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Liikennejärjestelmä ja 

 maantielain uudistuksista sekä niiden vaikutuksista eri orgaanien toimintaan. 

Päätös:  Ympäristöministeriön Matti Laitio alusti MRLn kokonaisuudistuksesta. Ohjausryhmä 

 totesi keskustelussaan, että MRL:n uudistus ja liikennejärjestelmätyön 

 uudistus ovat tärkeimpiä muutosprosesseja, joissa MAL-verkosto voi tukea ja toimia 

 yhteisenä forumina jäsenkaupungeille ja -seuduille. MAL-verkoston on syytä kiinnittyä 

 vahvasti uudistusprosessiin mukaan ja toimia vähintään kokemusten levittämisen 

 kanavana. Jotta kiinnittyminen onnistuisi paremmin, ohjausryhmä päätti ehdottaa 

 ympäristöministeriön MRL-uudistuksen valmistelijoille MAL-verkoston jäsenistön 

 huomioimisen valmistelussa ja Sidosryhmäfoorumin (tai myöhemmin 

 valmistelujaostojen) jäsenistön täydentämistä MAL-verkoston jäsenistön 

 asiantuntemuksella. Ohjausryhmä päätyi ehdottamaan ensisijaisesti Tampereen tai 

 Turun kaupunkiseudun edustusta Sidosryhmäfoorumiin, koska virallisesta kuntaliiton 

 esityslistasta puuttui edustus Varsinais-Suomestakokonaan ja Tampereen 

 kaupunkiseututoiminnan asiantuntijapiiristä.  (Liite) 

 

8. Tiedoksi annettavat asiat  

 

 MAL-verkoston talous edellisen kokouksen jälkeen (verkossa). 

  

 AIKO-muutosrahoitushakemus (verkossa). 

  

 Liikenneviraston Webinaarikutsu 28.5.Tuoreita selvityksiä uusista liikenteen palveluista 

 https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tuoreita_selvityksia_uusista_liikentee

 n_palveluista_-webinaari.873.html 

 

 

 

 

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/11e6b1d8-5e69-4ca7-b98b-0e7239e3c3f2/ca4f6f4d-2ddc-4007-ac73-930978d9fea0/KIRJE_20180420090000.PDF
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tuoreita_selvityksia_uusista_liikentee%09n_palveluista_-webinaari.873.html
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tuoreita_selvityksia_uusista_liikentee%09n_palveluista_-webinaari.873.html
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9. Osallistujien tiedoksiannettavat asiat (vain tärkeimmät) 

 

 Kaupunkifoorumi järjestetään Turussa 29.-30.8.2018 (TEM ja Turun kaupunki). 

 Ilmoittautuminen ja majoitusvaraukset  http://www.turku.fi/kaupunkifoorum2018. 

 

10. Seuraavat kokoukset 

 

 

Päätettiin syyskauden kokouksen ajankohdiksi ti 28.8.2018 klo 10.00 - 12.30 (TEM) ja ke 

21.11.2018 klo 10.00 - 12.30 (Liikennevirasto). 

 

11. Kokouksen päättäminen  

 

 Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja päätti kokouksen klo 12.37.  

 


