
    ASIALISTA 17.9.2013 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

Aika: 17.9.2013 klo 10.00-12.00 

Paikka: Työ- ja elinkeinoministeriö, Neuvottelutila Kalevi, Mikonkatu 4, 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 Anders Jansson, yksikön päällikkö, Liikennevirasto 

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

Kari Salmi, johtaja, ARA 

Leena Strandén, yliarkkitehti, ELY-keskus Pirkanmaa 

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

 

Juha-Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö, Joensuun 

kaupunki 

 

Jukka Weisell, johtaja, Oulun kaupunki Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö, Oulun kaupunki 

Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki Henna Lempiäinen, vs. seutujohtaja, Porin seutu 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen 

kaupunkiseutu 

Kari Kankaala, johtaja, Tampereen kaupunki 

Markku Toivonen, ympäristötoimialan johtaja, Turun 

kaupunki 

Christina Hovi, kehittämispäällikkö, Turun kaupunki 

Raine Mäntysalo, johtaja, Aalto/YTK Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Kati-Jasmin Kosonen, vt. projektipäällikkö, siht.  

 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

   

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

 

Edellisen kokouksen 31.5.2013 muistio osoitteessa 

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

 

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion. 

 Päätös: 

 

3. Verkoston rooli lausunnon antajana ja tiedotteiden tuottajana 

 

MAL-verkosto tuottaa toimintaa, julkaisuja, raportteja, verkostokirjeitä ja yleistä tietoa 

Internetsivujen www.mal-verkosto.fi kautta. Kesällä 2013 Pietarsaaren seutu 

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


(Jakobstadsregionen)  pyysi kehittämisyhtiönsä Concordian kautta lausunnon ”Elämänlaatu 

2040, Pietarsaaren seudun rakennemallista” MAL-verkostolta. Pietarsaaren seudun 

Rakennemallityössä on hyödynnetty MAL-verkostoa ja erityisesti 

Vyöhykesuunnitteluhanketta. Lausunto annettiin MAL-verkoston koordinaation ja 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän nimissä. MAL-verkoston toiminta 

verkostomaisena löyhänä verkostona ei mahdollista lausuntopyyntöihin vastaamista kovin 

hyvin.  

 

Verkoston toiminnassa tulee esille tilanteita, joissa mediatiedotteiden julkaiseminen 

koordinaation toimesta tai jäsenyhteisöjen keskeneräisistä hankkeista tiedottaminen on 

ajankohtaista. Myös tällöin on epäselvää miten ko. tilanteissa toimitaan.  

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä keskustelee menettelytavoista lausuntojen ja tiedotteiden 

suhteen. 

Päätös:  

 

4. Tilannekatsaus verkoston talouteen, henkilöstöresursseihin, toimintaan ja tapahtumiin 

 

Verkoston talous- ja tilannekatsaus. Jäsenmaksutilanne 2013. Projektipäällikön haku. 

Verkoston seminaarit ja työpajat, Yritysvuorovaikutusmallin kohdennus Kotkan-Haminan 

seudulle syksyllä 2013, verkoston kyselyt, korkeakouluharjoittelijan Iina Sankalan 

kansainvälinen MAL-kartoitus, muu toiminta.  

  

Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa tilanteen ja tulevan toiminnan. 

Päätös: 

 

5. Verkoston kysely jäsenseuduille asemanseutujen ja ratapiha-alueiden kehittämishankkeista 

 

MAL-verkoston koordinaatio kartoitti elokuussa jäsenkaupunkien ja –seutujen 

asemanseutujen kehittämishankkeiden tilannetta TEM:n kaupunkipolitiikan 

(Kasvusopimukset, MALPE) pyynnöstä. Kyselyn sisältö: millaisia asemanseutujen ja 

ratapihojen kehittämishankkeita jäsenkaupungeilla ja -seuduilla on parhaillaan:  

a) käynnissä  

b) vireillä 

c) liittyvätkö ne valtiolle esitettyihin politiikka-avauksiin, esim. Kasvu- tai MAL(PE)-

aiesopimuksiin. 

 

Lisäksi kyselyllä tavoiteltiin yleisnäkemystä siitä, ovatko kaupungin kehittämishankkeet 

kohdanneet ongelmia valtion hajautuneen maanomistuksen tai moniosastoisen hallinnon 

kanssa. Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä ja sen kysymykset laadittiin TEM:n Olli Alhon 

ja Livin Anders Janssonin kanssa yhteistyössä. Kyselykierroksia tarvittiin kaksi.  

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä keskustelee kyselyn tuloksista, jatkotoimenpiteistä sekä 

tavasta jolla kyselyä ja sen tuloksia jaetaan eteenpäin.  

Päätös:  



6. MAL-verkoston tuleva toiminta; vuoden 2014 painopisteet  

 

Ohjausryhmän alkuvuoden 2013 kokouksissa (11.1.2013, 19.3.2013 ja 31.5.2013) on todettu, 

että verkosto on jäsenilleen kannattava työkalu ja tarpeellinen myös jatkossa. Kokouksissa 

linjattiin mm. seuraavaa: 

 

”Verkoston jatkaminen vuoden 2015 loppuun on tärkeää kaupunkipolitiikan perusteluihin 

viitaten ja jatkolle on olemassa sekä valtion että kaupunkiseutujen intressit”, ja  

”vuoden 2015 toimintaedellytykset tulevat tarkasteluun vuoden 2014 aikana, jos verkoston 

jatko katsotaan edelleen tarkoituksenmukaiseksi ja verkostoon rekrytoitavat henkilöt 

onnistuvat työssään”. Samalla ohjausryhmä totesi valtiojäsenten kyvyn lähinnä vuosittain 

tapahtuvaan rahoitukseen. 

 

Vuonna 2013 aloitettua toimintaa jatketaan pääosin vuoden 2014 puolelle. Painopisteissä 

tulee olemaan muutoksia. Esillä ovat olleet mm.: elinvoimapolitiikan ja MAL(PE):n yhteys 

erilaisilla kaupunkiseuduilla, kaupunkiseutujen monikeskuksiset täydennysrakentamis-, 

elinkeino-, palveluverkko- ja joukkoliikennetarkastelut, raideliikenne- ja ratapiha-alueiden 

kehittämishankkeiden tuki, osallistavan lähiökehittämisen mallien esittäminen ja 

levittäminen, keskitehokkaan ja monimuotoisen asumisen verkostotuki sekä hyvien 

kansainvälisten käytäntöjen etsiminen ja levittäminen. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä avaa keskustelun toiminnan painopisteistä vuodelle 2014. 

Päätös:  

 

7. Verkoston toimintamalli 2014 jälkeen 

 

Kaupunkipoliittisten toimenpiteiden ja kaupunkien ja kaupunkiseutujen omien 

kehittämistarpeiden vuoksi (ml. kaupunkiseutujen rakennemuutos) myös MAL-verkoston 

toimintamallia on syytä arvioida avoimesti tulevaa varten: minkälainen verkosto(malli) 

hyödyttää jäsenyhteisöjä parhaiten vuonna 2015 ja eteenpäin? Verkoston on syytä avata 

keskustelu minkälaisiin kysymyksiin verkosto pyrkii uudessa tilanteessa vastaamaan ja 

tarttumaan, minkälainen on jatkossa tuloksellisin toimintamuoto, jäsenistö sekä millainen 

koordinaatio- ja rahoitusmalli verkostolla on. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä avaa keskustelun toiminnan arvioimiseksi ja uudistamiseksi 

vuodelle 2015 ja eteenpäin. 

Päätös:  

 

8. Muut asiat 

 Jäsenyhteisöjen ajankohtaiskierros. 

 

8. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta päättäminen. 

  

9. Kokouksen päättäminen 


