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     ASIALISTA 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

Aika: 21.11.2018 klo 10.00 - 12.30 
Paikka: Liikennevirasto, Opastinsilta 12 A Pasila, neuvotteluhuone Asema  

Etäyhteyden nimi: LiVi virtuaalihuone 13 

Osoite:                         0206378712@video.sonera.fi 
Puhelinnumero:          0206378712 
Puheenjohtajan PIN:   485679# 
Osallistujan PIN:         430023# 

 

 Jäsenet:    Varalla: 

Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM (puheenjohtaja)  

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 

Samuli Alppi, johtava asiantuntija, Pirkan- 

maan 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 

Janne Vartia, elinkeinopäällikkö 

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.),  

 

Reijo Teivaistenaho, kaavoitusarkkitehti, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 

Heli Suuronen, projektisuunnittelija 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

                          

2. Edellisen kokouksen (28.8.2018) muistion hyväksyminen  

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

verkosto.fi/filebank/1767-MAL-ohry_muistio_28082018.pdf 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.  

  

                         Päätös:  

 
3. Toiminnan ajankohtaiset asiat (15 min. ) 
                      

 Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit -hanke (Piippo) 

 MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut tulostyöpaja 31.10.2018. 
Aineistot tästä linkistä 

 Korkeakouluharjoittelijan työ kesällä 2018, HYMY -työ (Kosonen), HYMY 
jatkohanke (Suuronen). 

 Tulevat rahoitushaut: Akatemian hanke (Mäntysalo), VN TEAS 5.3 ja 5.5 haut 
(Mäntysalo, Piippo) 

 Ajankohtaista vähähiilisen liikkumisen edistämisestä: Urban agenda: PUM ja 
Hiiletön liikenne 2045 (Kosonen)  

 Asemanseutujen kehittämistyö, Fiksu Assa2 ja valtion kiinteistöyhtiön 
perustaminen (Senaatin selvitys) 

 Perustoiminnan, AIKOn ja Beminen kustannukset 1.1.2018 - 31.10. 2018 
(Piippo) 

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen.  

 
Päätös:                 

4. BEMINE Ajankohtaiskatsaus (15 min Mäntysalo) 

BEMINE-hankkeen viides ja viimeinen yhteiskehittämisfoorumi: Kestävän 

kaupunkiseudun askelmerkit: BEMINE-hankkeen tuloksia ja politiikkasuosituksia 

järjestetään sidosryhmille, kaupunkisuunnittelun asiantuntijoille ja alan 

ammattilaisille 23.11.2018 Korjaamolla Helsingissä. Foorumiin odotetaan 80-100 

osallistujaa ja sen sisältönä ovat tutkimuslinjoittain esitettävät alustavat tulokset ja 

näihin liittyvät politiikkasuositukset. Tilaisuuden tiedot bemine.fi-sivulla. 

Hankekonsortio kokoaa helmikuun alussa 2018 sisäisessä workshopissaan tulokset 

yhteen ja laatii hankkeen politiikkasuositukset, tulosaineistot ja varautuu 

loppuseminaarin uutta ennakoiviin suosituksiin. Välietappeja tulosten esittelyyn 

ovat mm. Suomen Akatemian Ratkaisuja tieteeseen tapahtuma 14.2.2019 sekä 

Tiede kohtaa vaalit -tilaisuudessa ke 30.1.2019 teemalla (Kaupungistuminen ja 

maahanmuutto). BEMINE -hanke vahvistaa omalta osaltaan alueidenkäytön 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1767-MAL-ohry_muistio_28082018.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1767-MAL-ohry_muistio_28082018.pdf
https://www.kaupunkiseutu.fi/2018/11/05/mal-verkoston-aiko-hankkeiden-2-tulostyopaja-31-10-2018-materiaalit-loytyvat-taalta/
http://bemine.fi/category/tapahtumat/
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suunnittelujärjestelmän uudistamisen tietopohjaa. Osana uudistusprosessia 

keskustellaan kaupunkiseututasoisen malpe-suunnittelun mekanismeista ja 

roolista. Juuri käynnistynyt Suomen Akatemian hanke JustDe (Helsingin 

yliopisto/Pia Bäcklund) jatkaa BEMINE-teemoja erityisesti MAL-sopimusten ja 

vastaavien kaupunkiseututasoisten sopimuskäytäntöjen pohjoismaisena 

vertailututkimuksena vuoteen 2022 asti. 

Rahoituksen osalta STN/ Akatemia on myöntänyt Kaupungistumisen dynamiikka 

ohjelman kolmelle hankkeelle (ml BEMINE-hanke) jatkoaikaa, päättymispäivä on 

nyt 31.8.2019. MAL-verkoston osuus vuodelle 2019 on 15 303 euroa ilman 

siirtomäärärahoja, joita siirtyy v. 2018 noin 10 000 euroa (ks asialistan kohta 3, 

toiminnan kustannukset). Jatkoajan ja siirtomäärärahan turvin loppuseminaarin ja 

tulosten julkistamiselle saadaan osoitettua työaikaa. Loppuseminaari järjestetään 

toukokuussa 2019. 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.  

Päätös: 
 
5. MAL-verkoston ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen v. 2019 

MAL-verkoston ohjausryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vaihtuvat      
vuosittain. TEMin erityisasiantuntija Petra Stenforssin siirryttyä toisiin tehtäviin, 
valittiin puheenjohtajaksi vuoden 2018 loppuun ylitarkastaja Olli Voutilainen 
TEMistä.   

 

Päätösehdotus: Esitetään kokouksessa. Merkitään tiedoksi.  

Päätös: 
 

6.  Kansallinen kaupunkiohjelma Edelläkävijyydestä kestävää kasvua vuosille 2018 – 2022  ja 

Kestävän kaupunki -ohjelma kaupunkipolitiikan välineinä (TEM ja YM 10 min + 10 min) 

 Osana monimuotoisen kaupunkipolitiikan kokonaisuutta hallitus on valmistellut 

 nelivuotisen Edelläkävijyydestä kestävää kasvua -kaupunkiohjelman vuosille 2018– 2022 

 (asiakirja löytyy tästä linkistä). Ohjelma kohdistuu suuriin kaupunkeihin ja muihin 

 maakuntakeskuksiin. Ohjelma on valmisteltu poikkihallinnollisesti ja kaupunkien 

 tietämystä hyödyntäen.  

 

 Kaupunkiohjelma on koottu ja ajanmukainen näkemys tavoitteista ja toimista, joilla 

 kaupunkien kasvua, kestävyyttä ja hyvinvointia voidaan tukea. Se sisältää kansallisia 

 strategisia tavoitteita sekä keskeisiä toimenpiteitä. Ohjelma perustuu kaupunkien ja 

 valtion yhteistyöhön.  

 

 Ohjelman teemoja ovat kaupunkien strateginen rooli osana kansallista kehitystä, 

 kestävän kasvun luominen, kansainvälistyminen ja kaupunkien monimuotoisuus, 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161136/36_18_Edellakavijyydesta_kestavaa_kasvua.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 digitaalisuus kaupunkikehityksessä, toimivat ja vetovoimaiset kaupunkiseudut sekä 

 sosiaalinen kestävyys ja osallisuus. Lisäksi ohjelma linjaa kaupunkien roolia ja 

 organisoitumista hallinnon uudistusten keskellä, kaupunkitutkimuksen vahvistamista, 

 kehittämisvälineiden uudistamista sekä kaupunkipolitiikan yhteistyörakenteiden ja 

 toimintatapojen kehittämistä. 

 Toinen MAL-verkoston omaan toimintaan kytkeytyvä kansallinen kehittämisohjelma on  

 Kansallinen kestävän kaupunkikehityksen ohjelma 2017 - 2022.  Se on luonteeltaan 

 kestävän kaupunkikehityksen eri osa-alueet kattava sateenvarjo-ohjelma ja osa 

 monimuotoisen kaupunkipolitiikan kokonaisuutta. Ohjelman tavoitteina on uudenlaiset 

 ratkaisut, jotka tähtäävät kestävään kasvuun ja kaupunkilaisten kestäviin elämäntapoihin 

 ja kaupunkien kestävän kehityksen johtaminen strategisesti. Ohjelma sisältää 

 kaupunkikehittämisen toiminnallisia välineitä, joiden ytimenä ovat kaupunkikehittämisen 

 monialaisiin haasteisiin kohdistuvat kumppanuusverkostot. Siten Kestävän 

 kaupunkikehityksen ohjelma välineineen on tärkeä kansallinen kaupunkipolitiikan 

 työkalu. Lisäinfo tästä linkistä. 

 Olli Voutilainen (TEM) esittelee Edelläkävijyydestä kestävää kasvua -ohjelmaa ja Olli 

 Maijala (YM)  Kestävä kaupunki -ohjelmaa kaupunkikehittämisen uusina välineinä. 

Päätösehdotus: 

 Merkitään tiedoksi, mutta käydään keskustelu seuraavaan pykälän yhteydessä. 

Päätös: 

7.  MAL-verkoston toiminta- ja taloussuunnitelma 2019, strategiapainotukset ja aiesopimus vuosille 

2019 -2022 (40 min. Piippo) 

 MAL-verkoston koordinaatio on ennakoinut ja valmistellut verkoston tulevaa toimintaa 

 kuluvan vuoden aikana seuraavasti: 

 MAL-verkoston tulevaisuustyöpajassa 17.4.2018 arvioitiin verkoston tulevia 
 tavoitteita, nykyisiä toimintatapoja, strategisia painotuksia sekä rahoituskysymyksiä. 
 Tällöin tuotettiin alustava kehikko strategisista painotuksista sekä linjattiin että, MAL-
 verkoston tulisi fokusoida toimintaansa Kaupunkiohjelman ja Kestävän 
 kaupunkikehityksen ohjelmiin integroituen ja niiden toimintaa tukien (aineistot tästä).  

MAL-verkoston 4.6.2018 (kohta 5) ja 28.8.2018 (kohta 4.) ohjausryhmän kokouksissa 

otettiin kantaa alustaviin painotuksiin ja verkoston tehtäviin. Jälkimmäisessä kokouksessa 

todettiin että  painotuksia pitäisi fokusoida. Seudullisuuden, ilmastotyön ja 

vähähiilisyyden näkökulmat on oltava kuitenkin painotuksissa selkeästi mukana. MAL-

verkoston keskeinen tehtävä ja rooli on edelleen tiedon, hanketoiminnan, tutkimusten 

(myös jo toteutuneiden) sekä niihin liittyvien hyvien käytäntöjen analysointi, 

skaalaaminen ja välittäminen. MAL-verkoston roolina on jatkossa myös seutujen sisäisen 

ja seutujen välisen yhteistyön edistäminen ja keskusteluyhteys valtion kanssa. Todettiin, 

että kaupunkiseutujen näkökulmasta on oleellista että valtio-osapuolen edustus on 

http://www.ym.fi/kestavakaupunkikehitys
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
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verkoston toiminnassa aktiivisesti mukana.  Roolia voi täydentää painopisteiden 

mukainen kehittämishankkeiden toteutus ja tapahtumatuotanto. Edellisessä 

ohjausryhmän kokouksessa keskusteltiin sopimuksellisuuden tukemisesta. Ehdotettiin, 

että MAL-verkosto voisi tukea sopimuksellisuuden kehittämistä ja 

lainsäädäntöhankkeiden uudistamista mm. järjestämällä foorumeita ja muita 

sidosryhmien välisiä tilaisuuksia sekä tuottamalla tarpeen mukaan selvityksiä, analyysejä 

ja tietoaineistoja. 

 MAL-verkoston strateginen pienryhmä (koordinaatio ja puheenjohtajisto) neuvottelivat 

 24.10.2018 verkoston strategisista painotuksista tehdyn koosteen ja luonnoksen 

 pohjalta. Tällöin nostettiin esiin kestävien innovaatioratkaisujen luonti sekä painotuksiin 

 liittyvänä operatiivisena toimintoina vähähiilisyyden kannusteiden selvittäminen ja 

 kaupunkiseutujen materiaalivirtojen malpe-kehittäminen. MAL-verkosto voisi tehdä 

 kehitystyötä kaupunkiseutujen ja valtion välisen kumppanuuden edistämisessä mm. 

 kehittämällä ja testaamalla sopimusmenettelyjä. Strategisessa pienryhmässä linjattiin 

 myös tarve jatkaa jäsenten välistä Aiesopimusta (nykyinen sopimus solmittiin vuosiksi 

 2016 -2018).  

 MAL-verkosto järjesti toisen Tulostyöpajan 31.10.2018. Ryhmätöissä nostettiin MAL-

 nykyisiin painotuksiin liittyviä kehittämishaasteita ja ratkaisuvaihtoehtoja. 

 Kaikki em. tapahtumat ja tapaamiset ovat luoneet pohjaa MAL-verkoston tulevien 

 vuosien toiminnan ja talouden suunnittelulle. 

 Toiminnan pitkäjänteisyyttä on tarkoitus edelleen edistää MAL-verkoston 

 jäsenorganisaatioiden välisellä aiesopimuksella vuosille 2019 -2022. 4-vuotinen sopimus 

 yhdistettynä strategisiin painotuksiin antaa perustan toiminnan jatkuvuudelle.  

 Projektipäällikkö esittelee kokouksessa ehdotuksen MAL-verkoston toiminta- ja 

 taloussuunnitelmaksi v. 2019 sekä strategiset painotukset ja aiesopimuksen vuosille 

 2019 -2022.   

Päätösehdotus 

 Ohjausryhmä käy keskustelun kaupunkipolitiikan suuntaviivoista sekä MAL-verkoston 

 kytkennästä Kaupunkiohjelmaan 2018–2022 ja Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaan 

 2017 - 2022. Ohjausryhmä evästää verkoston strategisten painotusten, v. 2019 toiminta- 

 ja taloussuunnitelman ja aiesopimuksen lopullista muotoilua.   

Päätös:            
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8. Tulevaisuuden tavaralogistiikkasolmut kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden kehittämisessä - 

Liikenneviraston toimeksianto (10 min Suuronen). 

MAL-verkosto sai syyskuussa 2018 toimeksiannon Liikennevirastolta laatia esiselvitys 

tavaralogistiikkasolmujen suunnittelun nykytilanteesta ja kytkeytymisestä seudulliseen ja 

ylimaakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Tarkoituksena on selvittää 

paikallisten toimijoiden näkökulmia logistiikkasolmujen kehittämiseen kasvavien 

kaupunkiseutujen näkökulmasta. Esiselvitys katsoo logistiikkasolmujen kehittämistä 

valtion ja kaupunkiseutujen välisen vuoropuhelun, kaupunkien kasvuproblematiikan, 

elinvoimaisuuden ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kautta. Työ selventää omalta 

osaltaan tavaralogistiikkasolmujen kehittämisen arkea seuduilla ja tuottaa tietoa miten 

tavaralogistiikkasolmujen kehittämisessä on huomioitu MALPE- työ, ylimaakunnallinen 

liikennejärjestelmäsuunnittelu ja tulevat politiikkasuositukset.  

 

Esiselvityksen tavoitteena on tunnistaa keskeiset haasteet logistiikkasolmujen 

kehittämisessä, tuottaa tietoa valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyömenetelmien ja 

välineiden kehittämiselle ja selvittää logistiikkasolmuihin liittyviä lisäselvitystarpeita. 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.  

Päätös: 
 

9. Osallistujien tiedoksi annettavat asiat  

  

  

10. Seuraava(t) kokoukset 

 

11. Kokouksen päättäminen  

 

  


