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    MUISTIO 20.12.2013 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

Aika: 18.12.2013 klo 10.30 – 11.55 

Paikka: Tampere-talo VIP-tila, Yliopistonkatu 55, Tampere,  

jäsenet:    varalla: 

Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Silja Siltala, liikenneinsinööri, Kuntaliitto 

Olli T. Alho, erityisasiantuntija, TEM Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM varalla Lari Anttonen 

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 

varalla Jaana Solasvuo 

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

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen 

 

 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

Puheenjohtaja Leena Strandén avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin esityslista. 

Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi Tero Piipon verkoston ja ohjausryhmän toimintaan. 

 

  

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

 

Edellisen kokouksen 17.9.2013 muistio osoitteessa 

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

 

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion. 

  

Päätös: Hyväksyttiin edellisen (17.9.2013) kokouksen muistio. 

http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
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3. Tilannekatsaus verkoston toimintaan ja talouteen 

 

Verkoston toiminta ja talouskatsaus suhteutettuna kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan.  

Liitteinä ovat maksatushakemus (liite 1a), kustannuserittely (liite 1b)  ja väliraportti (liite 2) 

ajalta 1.1.2013 – 31.10.2013.  

 

Projektipäällikön valinta. Verkoston seminaarit ja työpajat, Helsingin seudun mukaantulo 

verkostoon,  muu toiminta.  

  

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy maksatushakemuksen ja väliraportin ajalta 1.1.2013 

– 31.10.2013 sekä toteaa tilanteen muun toiminnan osalta. 

 

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi maksatushakemuksen, väliraportin sekä muut liitteet ajalta 

1.1.2013 – 31.10.2013 sekä vuodelta 2013 kertyneen ylijäämän (arvio 72.600 €) siirtämisen 

vuodelle 2014. 

 

Todettiin maksatushakemuksen ajanjakson ja väliraportin (1.1.-31.10.2013) jälkeiset työpajat 

ja sparraukset pidetyiksi. Näitä ovat: Pietarsaaren seudun rakennemalli (4.12), Kotka-Hamina 

seudun yritysvuorovaikutus ( 10.12) sekä ikäihmisten asumisen kehittäminen Iisalmessa 

(12.12).  

 

Todettiin, että Helsingin seutu (HSL, HSY ja Uudenmaan liitto) tulee mukaan MAL-verkoston 

jäseneksi v. 2014 alusta alkaen. Todettiin, että Helsingin seudun edustajilta tulee yksi 

edustaja ohjausryhmään (muut varajäseninä).  

 

Käytiin keskustelua myös HHT-käytävää edustavan Riihimäki-Hämeenlinna alueen ja 

mahdollisesti myös Valkeakosken ja Akaan mukaantulosta verkostoon. Ohjausryhmä 

suhtautui asiaan myönteisesti, mutta on tarkennettava ovatko he tulossa mukaan seutuna 

vai kuntina. Yksittäinen hanke ei ohjausryhmän näkemyksen mukaan voi toimia verkoston 

jäsenenä.  Ohjausryhmä valtuutti MAL-koordinaation neuvottelemaan HHT-käytävän ja 

Hämeenlinnan vastuuhenkilöiden kanssa 8.1.2014. Sovittiin, että tuodaan esitys seuraavaan 

ohjausryhmän varsinaiseen kokoukseen.   

 

5. Kysely MAL-verkoston jäsenseuduille v. 2014 toiminnan sisällöiksi 

 

MAL-verkoston koordinaatio haluaa toimia asiakaslähtöisesti ja jäsenseutujen MAL-

kehittämistarpeita huomioiden. Tämän vuoksi verkoston koordinaatio lähetti jäsenseuduille 

jouluseminaari kutsun yhteydessä 25.11.2013 kyselyn, jossa tiedusteltiin tulevan vuoden 

kehittämistarpeita; mm. seminaarien ja asiantuntijatyöpajojen sisältöjä, räätälöityjä 

sparrauksia, ehdotuksia tutkimus-, selvitys- ja kehityshankkeiksi sekä  uusia toimintamuotoja, 

suunnittelutyökaluja, näkökulmia ja kehittämisideoita MAL-verkoston toiminnalle. 

   

Ohjausryhmän kokouksessa esitetään jäsenseutujen vastausten yhteenveto. 
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Päätösehdotus: Ohjausryhmä keskustelee kyselyn tuloksista ja niiden huomioimisesta MAL-

verkoston TTS 2014:a.  

 

Päätös: Kirjattiin tiedoksi projektipäällikön jakama jäsenseutujen yhteenveto. Todettiin, että 

asemanseutujen kehittäminen sekä täydennysrakentaminen ovat jäsenseutujen 

näkökulmasta keskeisiä painotuksia.  Huomioidaan palautetta v.  2014 toiminta- ja 

taloussuunnitelman laadinnassa. 

  

6. MAL-verkoston tuleva toiminta; vuoden 2014 TTS alustavaa sisältöä 

 

Palautetta ja kehittämisideoita on kerätty TTS 2014 tarpeisiin jäsenseutujen ohella 

ohjausryhmältä sekä muilta keskeisiltä sidosryhmiltä, mm. MAL-aiesopimusten valtio-

osapuolen työryhmältä. 

 

Ohjausryhmä esitti edellisessä kokouksessaan (17.9.2013) seuraavia toiminnallisia 

painopisteitä 

 

Ohjausryhmä esittää seuraavia teemoja vuoden 2014 painopisteiksi:  

a) Asemanseutujen kehittäminen; raideliikenteen, asumisen ja palvelujen yhteistarkastelu, 

matkaketjujen sujuvoittaminen raideliikenteen asemille ja seisakkeille,  

b) Asuinalueiden täydennysrakentaminen; laadukkaat ja eheyttävät asuinympäristöt, 

korjausrakentaminen ja keskitehokkuus, sekä  

c) Kansainväliset hyvät käytännöt jakoon jäsenyhteisöille.  

 

Lisäksi ohjausryhmä näki, että MAL-verkosto voi tukea valtionosapuolen ja kaupunkiseutujen 

yhteispelillä MALPE-aiesopimusmenettelyn kehittämistä, Kasvusopimusmenettelyjä sekä 

kaupunkiseutujen MAL-työtä kuntaliitosprosesseissa.  

 

Mal-verkoston koordinaatio on koonnut alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 

2014 ohjausryhmän kommentteja varten (liite 3). 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä avaa keskustelun v. 2014 TTS:n tavoitteista, toiminnasta ja 

taloudesta sekä hyväksyy v. 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen. 

 

Päätös:  

Projektipäällikkö esitteli alustavan TTS 2014 tavoitteet, painotukset ja muun sisällön. Talous- 

ja toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja todettiin, että suunnitelmaa tulee tarkentaa ja 

tarkistettu suunnitelma antaa ohjausryhmän tarkasteltavaksi.  

 

Todettiin, että toimenpiteiden aikataulutusta on syytä pohtia, koska ne painottuvat (liiaksi) 

vuoden 2014 ensimmäiseen puoliskoon, eivätkä kaikki toimenpiteet ole vielä seuduilla tai 

valtio-osapuolen näkökulmasta ajankohtaisia keväällä. MAL-koordinaatio toivoi  

ohjausryhmän linjausta erityisesti resurssien kohdentamisesta hanketoimintaan. Hankkeiden 

osalta todettiin, että mm. Liikennevirastolla on paljon hankkeita, mutta niihin on haastavaa 
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kytkeä mukaan seudullisia toimijoita. MAL-verkoston roolina voisi olla jalkauttaa hankkeiden 

tuloksia seuduille.   

 

Muita huomioita olivat mm. 

- Sopiiko täydennysrakentaminen yhdyskuntarakenteen sisällä sekä 

palveluverkkotarkastelu yhden painopisteen alle voi pitäisikö ne eriyttää? Todettiin, että 

täydennysrakentaminen on teemana niin haasteellinen, että sille olisi hyvä varata oma 

seminaarinsa. Lisäksi jäsenkaupungeissa täydennysrakentaminen ydinkeskustassa on 

erityinen painopisteensä tulevana vuonna.  

- Valtakunnallisen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva (ALLI) kannattaa 

kytkeä kehityskäytäväseminaariin. 

- Kuntarakenneseminaarin ajankohtaa kannattaa pohtia uudelleen (siirto keväästä 

syksyyn). 

- MAL-aiesopimusten jatkotyöpaja on tarpeellinen. On tarkasteltava mitä niiden kautta on 

saatu käytännössä aikaiseksi. Seuraavalla kierroksella kannattaa keskittyä PE-

ulottuvuuksiin. 

- Kannattaisi selvittää muut selvitykset, jotka liittyvät kansainvälisiin MAL-

yhteistyömalleihin. 

 

Päätettiin, että MAL-verkoston v. 2014 toiminta- ja taloussuunnitelma lähetetään vielä 

ohjausryhmälle sähköpostilla hyväksyttäväksi. 

 

 

7. Muut asiat 

 Ei käsiteltävää. 

 

8. Seuraava kokous 

 

Päätettiin, että MAL-verkoston v. 2014 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään 

sähköpostikokouksena tammikuun alussa. 

 

Seuraava kokous pidetään 12.3.2014 Kuntaliitossa. 

  

9. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55. 

 

 

 

MAL-koordinaatio/ projektipäällikkö Tero Piippo 


