
    muistio 16.11.2012 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

24.10.2012 klo 15.30-17.00 

Helsinki, Vanha yo-talo, Musiikkisali, Mannerheimintie 3, 2. krs 

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 
kaupunkiseutu 

Kari Kankaala, johtaja, Tampereen kaupunki 

Jarkko Virtanen, apulaiskaupunginjohtaja, 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. 

 

 
Kati-Jasmin Kosonen, suunnittelija, Tampereen kaupunkiseutu 
Simo Turunen, hankesuunnittelija, Tampereen kaupunkiseutu 
 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

 Pj. avasi kokouksen klo 15.30. Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin esityslista. 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

Edellisen kokouksen 6.6.2012 muistio osoitteessa 

http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset 

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion. 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

3. Tilannekatsaus verkoston toimintaan: toiminta 6.6.2012 eteenpäin ja loppuvuoden suunnitelma 

Kimmo Kurunmäki esitteli toiminnan 6.6. eteenpäin ja suunnitelman vuoden 2012 loppuun 

(power point -liite). Keskusteltiin kasvusopimustyöpajan järjestämisestä. Olli Alho toimittaa 

tiedot valtio-osapuolen kasvusopimusryhmästä, josta katsotaan kutsuttavat valtion 

http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset


edustajat. Lisäksi todettiin, että kasvusopimusten MAL-kytkentöjen osalta tullaan 

rajautumaan MAL:n tuomaan lisäarvoon kasvun tukemisessa. 

Simo Turunen esitteli asumisen t&k-hankkeiden kartoituksen tilanteen. Keskusteltiin 

tarpeesta ottaa asuminen vahvemmin verkostoon mukaan, ml. asuntopolitiikka. Tämä tukisi 

kuntien ja seutujen asumisen kehittäjien tarpeita. Suunnitellaan ensi vuodelle asumiseen 

liittyvää verkostotoimintaa, mm. käynnissä olevan asumisen hankkeiden kartoituksen 

esittelyseminaari ja asumisen työpaja (ikäryhmät, segregaatio, rakennuskannan 

uudistaminen…). Kutsutaan asumisen edustajia ohjausryhmän kokoukseen (ARA 

mahdollisesti ohjausryhmän jäseneksi). Kutsuttavina voisivat olla esimerkiksi Laura Hassi 

(Kuntaliitto), Liisa Linna-Angelvuo (YM), Ulla-Maija Laiho (TEM), Kari Salmi (ARA). 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa tapahtuneen ja loppuvuodelle suunnitellun toiminnan. 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

4. Verkoston taloustilanne 

Kimmo Kurunmäki esitteli taloustilanteen (power point). Tilanne vuoden 2012 osalta on 

hyvä. Loppuvuodelle kertyy merkittäviä maksuja, joista osa maksetaan säästyneellä KOKO-

rahalla. Todettiin, että lasku YM:n ja LVM:n toisesta maksuerästä on syytä lähettää jo 

marraskuun lopussa. 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa taloustilanteen ja rahoittajien suorittamat maksut 

vuodelta 2012. 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

5. Verkoston vuoden 2013 rahoitus ja kokoonpano 

Kaupunkiseutuja ja valtion edustajia oli pyydetty ilmoittautumaan alustavasti verkostoon ja 

sen rahoitukseen vuodelle 2013. Kimmo Kurunmäki esitteli ilmoittautumistilanteen (power 

point). Ilmoittautumisia oli saatu niin valtion kuin kaupunkiseutujen puolelta. TEM:n osuus 

tulee laskemaan samalle tasolle muiden rahoittajaministeriöiden kanssa. Keskusteltiin 

mahdollisista uusista jäsenistä/rahoittajista: ARA, Liikennevirasto, Helsingin seutu. Näihin 

tahoihin ollaan yhteydessä loppuvuoden aikana. 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä keskustelee rahoituksesta ja mahdollisista verkoston 

kokoonpanomuutoksista (uusia jäsenalueita, uusia valtio-toimijoita?) sekä toteaa verkoston 

vuoden 2013 rahoituksen alustavan tilanteen. 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

6. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään Helsingissä (TEM) 14.12.2012 klo 12.00.  

7. Muut asiat 

Keskusteltiin asuinalueiden kehittämisohjelmasta. Ohjelma suunnataan yli 100 000 asukkaan 

seutujen keskuskaupungeille. Painopisteenä mm. eriytymässä olevat asuinalueet. 

Kaupunkien hanke-ehdotukset ovat tiedossa 14.12. ohjausryhmän kokoukseen mennessä. 

8. Kokouksen päättäminen Pj. päätti kokouksen klo 16.50. 


