
    ASIALISTA 20.12.2012 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

Aika: 11.1.2013 klo 12 

Paikka: Ympäristöministeriö, neuvotteluhuone K02/Kortteli, Kasarmikatu 25, 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 

Tarja Pyöriä, ylitarkastaja, TEM 

Olli Maijala, erityisasiantuntija, YM 

Anni Rimpiläinen, liikenneneuvos, LVM Leena Sirkjärvi, suunnittelija, LVM 

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies, VM  

Kari Salmi, johtaja, ARA 

Leena Strandén, yliarkkitehti, ELY-keskus Pirkanmaa 

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

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, MAL-suunnittelija, Tampereen kaupunkiseutu 

Laura Hassi, asiantuntija, Kuntaliitto 

Jaana Nevalainen, erityisasiantuntija, YM 

 

Ohjausryhmän kokoussivulta   

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset löytyvät edellisen 

kokouksen muistio, maksatushakemus, jatkohakemus sekä power point, jossa tilannekatsaus ja alustava 

hankesuunnitelma 2013.  

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

 Johtaja Kari Salmi ARA:sta on ohjausryhmän uusi jäsen. 

 

 Kokous avattiin, läsnäolijat uusine jäsenineen todettiin ja esityslista hyväksyttiin. 

  

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


2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

Edellisen kokouksen 24.10.2012 muistio on ohjausryhmän kokoussivulla.  

 

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion. 

 Päätös: ehdotuksen mukaisesti. 

 

3. Maksatushakemus TEM:öön ajalta 1.5.-31.10.2012 

TEM:n osuus vuoden 2012 rahoituksessa on 27,78 % kokonaiskustannuksista, kuitenkin 

enintään 60 000 euroa. Kokonaiskustannukset ko. ajalta ovat 94 172 €, ja 

maksatushakemuksen summa näin ollen 26 160,98 €. MAL-verkoston ohjausryhmälle 

toimitettiin hakudokumentit tiedoksi 10.12.2012. Hakudokumentit nähtävänä ohjausryhmän 

kokoussivulla.  

TEM on hyväksynyt hakemuksen 12.12.2012. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa maksatuskäsittelyn ajalta 1.5.-31.10.2012 

toteutuneeksi. 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

  

4. Tilannekatsaus verkoston toimintaan ja talouteen 

Edellisen ohjausryhmäkokouksen jälkeinen toiminta (mm. tapahtumat ja hankeraportit) 

esitellään kokouksessa. Taloustilanne on esitetty asialistan liitteenä olevassa 

jatkohakemuksessa.  

Kimmo Kurunmäki esitti tilannekatsauksen (power point, diat 2-4) ja totesi, että ennakkoon 

toimitettu jatkohakemuksen liite oli virheellinen. Kokouksessa jaettiin oikea liite (korjattu 

myös nettiin). Ohjausryhmän jäsenet kommentoivat yleisesti verkoston mennyttä toimintaa. 

Verkosto on vastannut hyvin siihen mitä siltä odotettiin, ja toiminnan jatko nähdään 

tarpeellisena. 

 

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa toiminnan ja tämänhetkisen taloustilanteen. 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

 

5. Verkoston hankesuunnitelma 2013 

TEM-rahoitusosuutta vuodelle 2013 (30 000 €) on haettu hakemuksella 21.12.2012. 

Hakemus liitteineen on kokouksen asialistan liitteenä.  

Ohjausryhmä keskustelee hakemuksessa esitetystä verkoston vuoden 2013 

hankesuunnitelmasta. Toiminnan osalta keskustellaan verkoston tilaisuuksista, seuduille 

räätälöidystä tuesta, hankkeista ja julkaisutoiminnasta. Asumisen asioiden kiinnittäminen 

MAL-kokonaisuuteen verkoston toiminnassa on erityisenä aiheena. 

Tarvittaessa keskustelun pohjalta täydennetään TEM:iin toimitettua hakemusta. 

 

Ohjausryhmä keskusteli yleisesti asumisen kehittämisen nykytilasta ja siitä mitä verkosto 

voisi tarjota kentälle. Kuntien asumisen asiantuntijoille on tarpeen luoda foorumi, jossa 

pääsee keskustelemaan ”pintaa syvemmälle” alan kehitystarpeista ja purkamaan 

vakiintuneita jännitteitä. Kuntien asiantuntijoiden lisäksi on tarve saada eri organisaatioiden 

ja intressien edustajia samaan foorumiin: kunta ja valtio, keskuskaupunki ja kehyskunta sekä 



eri ammattialat. Keskusteltiin siitä, että asuntopolitiikka nähdään usein joko kunnan tai 

valtion politiikkana. Mitä olisi niiden välissä oleva seudullinen asuntopolitiikka? Miten 

asuntopolitiikka liittyy yhtäältä maankäyttöpolitiikkaan ja toisaalta sosiaalipolitiikkaan 

(segregaatio, seudullisten asuntomarkkinoiden tervehdyttäminen)? 

 

Lisäksi oli yleiskeskustelua siitä, että maankäytön suunnittelijoita ja liikennesuunnittelijoita 

tulisi saattaa yhteen eri tilaisuuksissa. Tarve asioiden käsittelyyn eri asiantuntijoiden 

yhteistyössä tulee mm. kaupunkiseutujen joukkoliikenteen järjestämistavan muutosten 

yhteydessä. 

 

Kimmo Kurunmäki esitteli alustavan hankesuunnitelman (power point, diat 5-10).  

 

Julkaisutoiminta: Ohjausryhmä piti julkaisutoimintaa – sekä printit että sähköiset – tärkeänä 

tulosten ja hyvien käytäntöjen levittämisessä. Esitettyä julkaisutoimintaa ja kustannuksiin 

varautumista pidettiin sopivana. Todettiin, että aie/kasvusopimuksiin liittyvistä työpajoista 

tehtävät koosteet, infokortit tmv. olisivat tarpeen valtio-osapuolen tehdessä väliarviota 

aiesopimusmenettelystä. TEM:n Alueintegraattori-lehteä voi käyttää yhtenä tulosten 

levittämisen väylänä. Alustava varaus julkaisutoimintaan n. 17 000 €. 

 

Seminaarit ja työpajat: Esitetty runko seminaareiksi ja työpajoiksi todettiin hyväksi. 

Asumisen näkökulmia vahvistetaan seminaarein ja työpajoin. Ohjausryhmä totesi, että 

tilaisuuksia valmistellaan seuraavalla suunnitelmalla: 

 Asuminen (n. 3 tilaisuutta): asuinalueiden kehittämisohjelman kaupunkien ja 

hankkeiden verkottaminen yhdessä YM:n kanssa; asumisen ja asuntopolitiikan 

seudulliset kysymykset, työvälineet ja kehitystarpeet, ml. maankäytön ja asumisen 

yhteensovittaminen; täydennysrakentaminen ja houkutteleva kaupunkiasuminen. 

 MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja. Lisäksi selvitetään kasvusopimustilaisuuden 

järjestäminen viisikko-kaupungeille. 

 Kasvuseutujen laajentumista käsittelevä työpaja (tukee MRL:n uudistamista). 

 Raideliikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen, erityisesti asemien/pysäkkien 

ympäristöjen kehittäminen ja kiinteistökehittäminen.  

 Verkoston vuosiseminaari. 

Alustava varaus seminaareihin ja työpajoihin n. 25 000 €. 

 

Sparraus ja aluekäynnit: 

Aluekäyntien matkakulut kuuluvat verkoston hallinnon yleiskuluihin. 

Ohjausryhmä piti sparrausta tärkeänä toimintana, johon panostetaan myös verkoston 

rahoituksen osalta. Ohjausryhmä totesi, että esitetty sparraustoiminta on hyvä lähtökohta. 

Sparraukseen varataan muita toimenpiteitä suurempi rahoitus.  

 

Hanketoiminta: Toteutetaan loppuun käynnissä oleva Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja 

konseptit -hanke (Livady Oy). Selvitetään kevään aikana seutujen ja kaupunkien tarpeet em. 

hankkeen laajentamiseksi. Vaihtoehtona muun lyhytaikaisen projektin tilaaminen ja 

toteuttaminen vuoden 2013 aikana. MAL-verkosto varautuu ja tarjoutuu lisäksi yhteistyöhön 

muiden rahoittamissa hankkeissa ja tulosten levittämisessä. Hanketoiminnan rahoittaminen 



sovitetaan sparrauksen rahoittamiseen niin, että niiden yhteisvaraus on n. 76 000 €. 

Huolehditaan, että sparraukseen varataan riittävä osuus.  

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä keskustelee toiminnan painopisteistä ja toteutusresursseista 

sekä tekee tarvittaessa tarkennuksia esitettyyn hankesuunnitelmaan. 

Päätös: Ohjausryhmä keskusteli toiminnan painopisteistä ja toteutusresursseista, ja totesi 

esitetyn rungon ja keskustelun pohjalta toiminnan ja resurssien jakautuman hyväksi.  

 

6. Ajankohtaiset asiat ohjausryhmän jäseniltä 

Anni Rimpiläisen varahenkilönä on jatkossa Anders Jansson Liikennevirastosta. Myös Juha-

Pekka Vartiaisen varahenkilö vaihtuu. Joensuun seutu ilmoittaa uuden nimen. 

Raine Mäntysalo kertoi tuoreesta Paras-ARTTU -ohjelman julkaisusta Kaupunkiseutujen 

kasvukivut II. Julkaisu käsittelee maankäytön suunnitteluyhteistyön ja 

yhdyskuntarakenteiden kehitystä Paras-hankkeen aikana viidellä kaupunkiseudulla: 

Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Turku ja Vaasa. 

VM:n asettama kaupunkiseutujen tukityöryhmä kiertää seututilaisuuksissa, joissa VM:n 

edustajat kertovat kuntarakenneuudistuksesta ja lausunnoilla olevasta rakennelaista ja 

seudun edustajat voivat kertoa omat näkökantansa. Tukityöryhmään kuuluu ministeriöiden 

ja Kuntaliiton edustajia. 

 

7. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään maaliskuussa. Tarkempi ajankohta sovitaan doodle-kyselyllä. 

Kokouksen pääaiheena on keskustelu MAL-verkoston jatkumisesta vuoden 2013 jälkeen.  

 

8. Muut asiat 

 

9. Kokouksen päättäminen 

 Pj. päätti kokouksen klo 14.35. 

 

 

 


