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LUONNOS 

MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 14.2.2012 

      
Aika:  14.2.2012 klo 9:00-11:00.  
Paikka:  Kuntaliitto, huone B 3.3, Kuntatalo, Toinen linja 14 Helsinki 
 
 
jäsenet:    varalla: 
Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Silja Siltala, liikenneinsinööri, Kuntaliitto 
Olli T. Alho, erityisasiantuntija, TEM Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM 
Kaisa Mäkelä, yli-insinööri, YM Olli Maijala, erityisasiantuntija, YM 
Anni Rimpiläinen, liikenneneuvos, LVM Leena Sirkjärvi, suunnittelija, LVM 
Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies, VM  
Leena Strandén, yliarkkitehti, ELY-keskus Pirkanmaa Heikki Kankaanpää, yksikön päällikkö, ELY-keskus Häme 
Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen 
kaupunkiseudun kuntayhtymä 

Kari Kankaala, johtaja, Tampereen kaupunki 

Jarkko Virtanen, apulaiskaupunginjohtaja, Turun 
kaupunki / Timo Kvist, kaupunginjohtaja, Naantalin 
kaupunki 

Esa Tuomisto, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Turun 
kaupunki 
Markku Toivonen, kaavoitustoimenjohtaja, Turun kaupunki 

Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki Henna Lempiäinen, vs. seutujohtaja, Porin seutu 
Juha-Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö, Joensuun 
kaupunki 

Jere Penttilä, suunnittelujohtaja, Joensuun kaupunki 
 

Jukka Weisell, johtaja, Oulun kaupunki Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö, Oulun kaupunki 
Raine Mäntysalo, johtaja, Aalto/YTK Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 
Kimmo Kurunmäki, MAL-projektipäällikkö, Tampereen 
kaupunkiseutu, siht. 

 

 
Marja Uusivuori, MAL-suunnittelija, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
Tuija Rajala, rahoitustarkastaja, Pirkanmaan liitto 

 
 
1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 
 Pj. avasi kokouksen klo 9.00. Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin esityslista. 
 
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

Edellisen kokouksen 30.11.2011 muistio oli saatavana osoitteessa  
http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset 

 
 Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion. 
 Päätös: Ehdotuksen mukainen. 
 
3. Maksatushakemus ajalta 1.7.-31.12.2011 

Kimmo Kurunmäki esitteli maksatushakemuksen liiteaineistoineen. Liitteet olivat 
saatavina osoitteessa  
http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset 

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa verkoston toiminnan olleen suunnitelman 
mukaista ja hyväksyy maksatuksen hakemisen esitetyn kaltaisena mainitulta 
ajanjaksolta. Maksatushakemuksen loppusumma on 128 293 euroa. 
Päätös: Ehdotuksen mukainen. 

http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
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4. Tilannekatsaus verkostoon: käynnissä olevat hankkeet sekä uusi toiminta-alusta ja alustava   
    budjetti 

Olli T. Alho ja Kimmo Kurunmäki esittelivät. Power point -liite. 
 
Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamisen RAJATON-hanke käynnistyy 
helmikuussa 2012 ja jatkuu lokakuuhun 2012 saakka. Hankkeen toteuttaa Airix 
Ympäristö Oy alihankkijoineen. Hajarakentamisen hallinnan vyöhykesuunnitteluhanke 
käynnisty myös helmikuussa ja jatkuu joulukuuhun 2012 saakka. Hankkeen toteuttaa 
Sito Oy. Molemmat hankkeet rahoitetaan vuosilta 2010-2011 säästyneellä KOKO-
rahalla. Syksyllä 2011 valmistellut vuorovaikutteisuutta tehostavat toimenpiteet on 
mahdollista toteuttaa vuoden 2012 aikana. Yritysvuorovaikutteisen prosessin 
pilotointiin ja kansalaisvuorovaikutuksen kehittämistoimiin on kartoitettu kohdeseutuja.  
 
Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän sihteeristössä keskusteltiin MAL-verkoston jatkosta 
tammikuun aikana. Verkoston toiminta sopii hyvin kaupunkipolitiikkaan. Työn alla on 
kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma, jossa tulee olemaan kolme painopistettä: MAL, 
kasvu ja sosiaalinen eheys. 
 
Joulukuussa Olli T. Alho lähetti kirjeen ministeriöille, Kuntaliittoon ja kaupunkipolitiikan 
suurkaupunkijaostolle liittyen MAL-verkoston jatkorahoitukseen. Samaan aikaan Kimmo 
Kurunmäki pyysi verkoston vanhoilta jäsenseuduilta ja muutamalta muulta seudulta 
ilmoittautumista verkostoon ja sitoutumista vuoden 2012 osalta rahoitukseen. Näiden 
lähestymisten tuloksena verkostoon on ilmoittautunut 15 kaupunkia/seutua, joista 
kolme on uutta (Kouvola, Kuopio, Ylä-Savo). TEM, YM, LVM ja Kuntaliitto ovat 
ilmoittaneet osallistuvansa rahoitukseen neuvotteluissa esitettyjen summien 
mukaisesti. Varsinaiset rahoituskirjeet ministeriöille ja Kuntaliittoon lähetettiin viikolla 6 
(TEM viikolla 8). Lisäksi ARA on ilmaissut kiinnostuksensa olla mukana verkoston 
toiminnassa, mutta ainakin toistaiseksi ilman omaa rahoitusosuutta.  
 
Käytyjen neuvottelujen pohjalta on rahoitus vuonna 2012 kokonaisuudessaan 216 000 
euroa. Osuudet ovat: TEM 60 000, YM 30 000, LVM 30 000, Kuntaliitto 6 000 ja seudut á 
6 000 euroa. [Täydennys muistioon 21.2.2012: Maksuosuuksia tullaan hakemaan siten, 
että ministeriöiltä haetaan jälkikäteen kahdessa jaksossa (kesäkuu/joulukuu), ja 
Kuntaliittoa ja jäsenseutuja laskutetaan 1 krt/v. (alkusyksystä)]. 
 
Alustava budjetti ajalle 1.3.-31.12.2012 on seuraava:  
 

MAL-verkosto TA 2012 (1.3.-31.12.2012) 

Kansallinen rahoitus  

     (TEM, YM, LVM, Kuntaliitto) 126 000 

Kaupungit ja kaupunkiseudut  

     6 000 euroa/ kaupunki tai seutu 90 000 

Tulot yht. 216 000 

   

Palkat ja palkkiot 85 000 

Sivukulut 20 000 

Henk.kulut yht. 105 000 
Palvelujen ostot: matkat, tilaisuudet, 
konsulttipalvelut, julkaisukulut ym. 95 000 
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Vuokrat 8 000 

Tarv., yms. 3 000 

Kaluston hankinta 5 000 

Menot yht. 216 000 

 
Henkilöstöresursseihin liittyen MAL-suunnittelija Marja Uusivuori kertoi siirtyvänsä 
maaliskuun alussa uusiin tehtäviin Tampereen kaupungin maankäytön suunnitteluun. 
Verkosto hakee parhaillaan hänen tilalleen uutta työntekijää. 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa keskustelleensa toiminta-alustasta, rahoituksesta 
ja seutujen osallistumisesta, ja hyväksyy omalta osaltaan alustavan budjetin.  
Päätös: Ehdotuksen mukainen. 
 

5. Verkoston toimintatavat ja painopisteet 2012-2013 
Ohjausryhmä keskusteli verkoston toimintatavoista sekä sisällöllisistä painopisteistä 
kansallisen kaupunkipolitiikan ja seutujen tarpeiden valossa.  
 
Keskustelussa esiin nostetut näkökulmat verkoston toimintatavoista: 
- kaupunkiseuduille kohdistuva neuvonta/sparraus/klinikka, aihekohtaiset 

asiantuntijaryhmät = räätälöity tuki, voisi toimia erityisen hyvin verkostossa 
- aiempien toimintatapojen jatkaminen + räätälöidyn tuen tehostaminen, 

teematyöskentelyn keventäminen ja panostaminen ajankohtaisiin, aihekohtaisiin ja 
ratkaisukeskeisiin toimiin 

- verkosto ideoiden ja kokemusten lähteenä ja välittäjänä 
- verkostotapaamiset tärkeitä  kiinnostavuutta lisää 
- kaupunkipolitiikan suurkaupunkijaostoa voisi käyttää keskustelukumppanina 
 
Johtopäätös: vahvistetaan seutu-/aihekohtaista räätälöityä tukea. Kartoitetaan seutujen 
tarpeita ja viedään tuki seuduille.   

  
Keskustelussa esiin nostetut näkökulmat verkoston sisällöllisistä painopisteistä: 
- MAL-aiesopimukset: tuki sopimusten laadintaan, mallien levittäminen, 

seurantatiedon levittäminen ja vertailu, vaikuttavuus, sopimuksellisuus ja 
sitoutuminen, aiesopimusvalmistelut vrt. kuntarakenneprosessi; 
sopimusmenettelyjen monipuolisuus ja jatkokehittäminen 

- kuntarakenneuudistus, uudistuneiden kaupunki(seutuj)en välinen yhteistyö, seutu-
maakunta -roolit? mitä seurauksia uudistuksella mahdollisesti olisi MAL-
näkökulmasta? uudistusprosessin vaikutukset nykyisessä seutujen MAL-työssä = 
miten viedä asioita eteenpäin pattitilanteissa? 

- rakennemalleista MAL-aiesopimuksiin, mitä jatkossa? tuleeko rakennemallien 
toinen kierros, ja millainen? millaista rakennetyötä tulevat luottamushenkilöt 
haluavat? rakennemallien seuranta ja tulosten vertailu; rakennemallien 
toteutumisen edellytykset? strategiset yleiskaavat jatkossa 

- hajarakentaminen, MRL:n arviointi, impulssit lainsäädännölle 
- valtion omistamien maiden käyttöönotto 
- palveluverkko (hyvinvointipalvelut) kytkettynä MAL:iin ja yhdyskuntarakenteeseen 
- asuminen: ikääntyminen ja muuttuvat asumistarpeet, nuorten 

asumiskäyttäytyminen, houkutteleva kaupunkiasuminen, monimuotoisuus, tiiviit ja 
viihtyisät ympäristöt (= hajarak. hillintä) 

- lähiöt: asumisen kehittäminen, rakenteen kehittäminen 
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- selvitys asumiseen liittyvistä tarpeista eri seuduilla? 
- liikennejärjestelmä verrattuna rakennemalliin, tukevatko toisiaan? rakennemallit 

liikkumisen näkökulmasta, liikennejärjestelmät ja eheyttävä suunnittelu 
- Liikennerevoluutiosta ideoita verkostotoimintaan? 
- liikennepolitiikka: pienten kustannustehokkaiden hankkeiden korostuminen  

hankemallien ja uuden liikennepolitiikan seudullisten sovellusten kartoittaminen 
 
Johtopäätös: yleisjaotteluna painopisteitä voisivat olla vertaistuki 
aiesopimusmenettelyssä, palveluverkko yhdyskuntarakenteessa ja rakennemallien 
kehittäminen, asumisen muutostarpeet ja monimuotoisen kaupunkimaisen asumisen 
kehittäminen, liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja eheytyvän yhdyskuntarakenteen 
yhteensopivuus, tiedon välittäminen lainsäädännön kehittämiseen (mm. 
hajarakentamisen hallinta), liikennepolitiikan seudulliset sovellukset (mm. pienet 
kustannustehokkaat hankkeet, kartoittaminen). 
 
Toimintatapoja ja painopisteitä tarkennetaan ohjausryhmässä käydyn keskustelun 
pohjalta seutukohtaisissa neuvotteluissa ja verkostotapaamisessa 14.3.2012. 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa keskustelleensa toimintatavoista ja painopisteistä. 
Keskustelun johtopäätökset ovat runkona 14.3. pidettävän verkostotapaamisen 
sisältötyöpajassa. 
Päätös: Ehdotuksen mukainen. 
 

6. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään Tampereella 6.6.2012 klo 10-11. Kokouksen jälkeen on 
lounas ja sen jälkeen käynnissä olevien hankkeiden palauteseminaari. Tilaisuus päättyy 
n. klo 15. 

 
7. Muut asiat 

Vesa Kanninen esitteli lyhyesti Interreg-hankkeen €COTALE, joka käsittelee liikenteen 
globaaleja kustannuksia, liikenneinfrastruktuurin päätöksentekoa sekä liikenne- ja 
maankäyttöpolitiikan integraatiota. Hankkeessa dokumentoidaan hyviä käytäntöjä eri 
maista. Kanninen ehdotti, että Suomesta dokumentoitavana tapauksena maankäytön ja 
liikenteen integroinnista ja policyn ohjauksesta olisi MAL-verkosto. Hankkeella voisi 
välittää hyviä käytäntöjä kansainväliseen tietoisuuteen. Asiasta sovittiin, että Kanninen 
ja Kurunmäki keskustelevat tarkemmin hankkeen toteuttamisesta ja verkoston roolista, 
ja että tarpeen vaatiessa kytketään motivoituneita seutuja hyvine käytäntöineen 
hankkeeseen. 
 

8. Kokouksen päätös
 Pj. päätti kokouksen klo 10.55. 
 
Kimmo Kurunmäki, siht. 
kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi 
p. 040 5793396 
www.mal-verkosto.fi                                                        
 

mailto:kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi
http://www.mal-verkosto.fi/

