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    ASIALISTA  

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

Aika: 12.3.2014 klo 10.00 – 12.00 

Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, 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 

Kimmo Kurunmäki, seutusuunnittelupäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Markku Toivonen, ympäristötoimialan johtaja, Turun 

kaupunki 

Christina Hovi, kehittämispäällikkö,  

Turun kaupunki 

Raine Mäntysalo, johtaja, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY 

Kristiina Rinkinen, maakunta-arkkitehti, 

Uudenmaan liitto 

 

 

 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

   

 

2. Edellisten kokousten (18.12.2013 ja sähköpostikokous 16.1. – 22.1.2014) muistioiden 

hyväksyminen  

 

Edellisten kokousten muistiot ovat osoitteessa 

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

 

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisten kokousten muistiot. 

  

                          Päätös: 

 

 

3. MAL-verkoston vuoden 2013 toinen maksatushakemus 

 

MAL-verkoston isäntäorganisaatiossa Tampereen seudun kuntayhtymässä on laadittu 

MAL_verkoston vuoden 2013 toinen maksatushakemus ajalta 1.11. – 31.12.2013.  

Liitteinä ovat maksatushakemus, kustannuserittely  ja väliraportti ajalta 1.11. – 

31.12.2013.  

  

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy maksatushakemuksen, kustannuserittelyn  ja 

väliraportin ajalta 1.11.2013 – 31.12.2013. 

 

Päätös: 

 

 
4. Muutokset Mal-verkoston jäsenseutujen määrässä ja ohjausryhmän koostumuksessa  

 
 Ohjausryhmän 18.12.2013 kokouksessa todettiin seuraavaa (muistion kohta 3.):  
 
 ”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”. 
 
 MAL-verkoston koordinaatio kävi neuvottelun em. asiasta 8.1.2014 HHT-
kasvukäytävähankkeen projektijohtaja Anna-Mari Ahosen kanssa. Ahonen kertoi, että 
MAL-verkostoon liittyisivät mukaan HHT-keskisen alueen kunnat ja Hämeen liitto 
yhdessä, ei hanke.  Ahoselta saadun tiedon mukaan kaikki HHT-kasvukäytävän 
keskisen alueen kunnat eli  Hämeenlinnan seudun kunnat Hämeenlinna, Janakkala, 

http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
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Hattula ja Riihimäen seudun kunnat Riihimäki, Hausjärvi , Loppi  sekä Valkeakoski ja 
Akaa sekä Hämeen liitto ovat antaneet osaltaan myönteisen tahdonilmauksensa  
MAL-verkostoon liittymiselle. Kyseiset kunnat sekä Hämeen liitto jyvittäisivät ja 
maksaisivat yhteisesti MAL-verkoston jäsenmaksun 6.000 €.  
 
Pälkäneen kunnan aluearkkitehti Marja Kuisma soitti 28.1 MAL-verkoston 
projektipäällikölle ja esitti toivomuksen, että myös Pälkäneen kunta tulisi mukaan 
MAL-verkostoon HHT-keskisen osan kuntien mukana. Tällöin sovittiin, että 
ohjausryhmä ottaa asian käsittelyyn seuraavassa kokouksessaan 12.3. 
 
MAL-verkoston muodostavat tämän hetken (28.2.2014) tiedon mukaan seuraavat 
verkostoalueet: Iisalmen kaupunki, Joensuun seutu, Jyväskylän seutu, Kotkan-
Haminan seutu, Kouvolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Lahden seutu, Oulun 
kaupunki, Pietarsaaren seutu, Porin seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, 
Tampereen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu sekä uutena Helsingin seutu 
(yhteistyöorganisaatiot Helsingin seudun liikenne, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut sekä Uudenmaan liitto). 
 
MAL-verkoston koordinaatio pyysi MAL-verkoston rahoittajilta ja jäsenseuduilta 
varmistuksen mukanaolostaan MAL-verkostossa v. 2014 (liitteet). Jyväskylä ja Kuopio 
ovat ilmoittaneet että lopullista päätöstä ei ole vielä tehty ja keskusteluja käydään 
vielä keskuskaupunkien johtoryhmissä. MAL-koordinaatio on pyytänyt asian 
varmistamista ennen ohjausryhmän kokousta (12.3).  Mahdolliset muutokset 
verkoston jäsenmäärässä vaikuttavat vastaavasti käytettävissä oleviin varoihin. 
 
Uusia jäsenalueita mukaanotettaessa on aina pohdittava, mitä lisäarvoa uudet 
jäsenet tuovat verkostolle ja vastaavasti mikä on verkoston tuottama hyöty uusille 
jäsenille ja mitkä ovat käytettävissä olevat resurssit.  Samalla on myös tiedostettava 
se, mitä tarkoitusta varten MAL-verkosto on perustettu ja miten se palvelee ja on 
tukemassa parhaalla mahdollisella tavalla nykyisiä kaupunkipoliittisia tavoitteita ja 
toimenpiteitä sekä erityisesti jäsenalueiden keskuskaupunkien ja niiden 
ympäryskuntien kestävän yhdyskuntarakenteen ja alueellisen kilpailukyvyn 
tavoitteita.  
 
Kehityskäytävien MALPE-sunnittelu on MAL-verkoston yksi kuluvan vuoden 
painopiste. HHT:n keskisen alueen kuntien mukaantulo täydentää keskeisen 
kasvuvyöhykkeen yhdyskuntarakenteellista näkökulmaa sekä muodostaa yhtenäisen 
MAL-verkostoalueen vyöhykkeelle. Vyöhykkeen molemmat päät, Tampereen 
kaupunkiseutu ja Helsingin seutu ovat mukana MAL-verkostossa. HHT-
kehityskäytävän keskisen alueen kuntajoukon toiminta MAL-verkostossa voisi  
hyödyntää erityisesti verkoston niitä jäsenalueita, joiden toiminta linkittyy myös 
oman alueen kehityskäytävien vahvistamiseen (esim. Pohjoinen kasvukäytävä,  Loura, 
Ouka, VKI, Vaasan ja Pietarsaaren seutujen kehityskäytävät) . Vertaisoppimista voi 
tietysti tapahtua myös toisinpäin.  
 
Ympäristöministeriön, työvoima- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja 
viestintäministeriön, liikenneviraston sekä maa- ja metsätalousministeriön 
Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva (ALLI)-hankkeen keskeisenä 
tavoitteena on suunnata eri hallinnonalojen ja alueiden toimia vahvistamaan 
monikeskuksista ja verkottuvaa sekä hyviin liikenneyhteyksiin pohjautuvaa 
aluerakennetta. Kehityskuvassa muodostetaan valtakunnallinen näkemys pitkällä 
tähtäimellä tavoiteltavasta aluerakenteesta ja sitä tukevasta liikennejärjestelmästä. 
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HHT ja ALLI kehityskuva nivoutuvat yhteen esimerkiksi siten, että ALLI kuvaa vahvaa 
pääradan varren liikenne- ja yhdyskuntarakenteen vyöhykettä Helsinki-Tampere 
välillä. Helsinki-Hämeenlinna-Tampere muodostaa Suomen mittakaavassa laajan 
lähes yhtenäisen kaupunkimaisen rakenteen. Alueella on voimakasta väestön ja 
toimintojen kasvua, joka edellyttää kasvavaa yhdyskuntarakenteen hallinnan tarvetta 
koko vyöhykkeellä.  

 
MAL-verkoston ohjausryhmän kokoonpanoon on tullut muutoksia. Helsingin seutu 
(Uudenmaan liitto, HSL ja HSY) on tullut mukaan MAL-verkostoon. On sovittu että 
Helsingin seutua edustaa kulloinkin yksi jäsen ohjausryhmän kokouksessa ja muut 
ovat varajäseniä. 
 
Tampereen seudun varaedustaja muuttuu kun johtaja Kari Kankaala jää pois ja tilalle 
esitetään seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäkeä Tampereen seudun 
kuntayhtymästä. 

 
Päätösehdotus: 
 
Ohjausryhmä käy keskustelun mahdollisten uusien jäsenten mukaan ottamisen 
kriteereistä, lisäarvosta ja haasteista sekä ottaa kannan HHT-kasvukäytävän keskisen 
alueen kuntajoukon eli Hämeenlinnan seudun kuntien  Hämeenlinnan, Janakkalan, 
Hattulan ja Riihimäen seudun kuntien Riihimäen, Hausjärven, Lopin  sekä 
Valkeakosken ja Akaan sekä Hämeen liiton että Pälkäneen kunnan liittymisestä 
mukaan MAL-verkostoon.  
 
Ohjausryhmän kokoonpano on nykyisellään sopiva.  Linjataan ohjausryhmän kantana, 
ettei  ohjausryhmän kokoonpanoa enää laajenneta nykyisestä. 

 
Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi  MAL-verkoston jäsenseudut v. 2014.  
Merkitään tiedoksi myös ohjausryhmässä tapahtuneet muutokset. 

  
Päätös:  
 

 

5. Ohjausryhmän jäsenten tiiviit ajankohtaiskatsaukset alueidensa /organisaatioidensa 

toiminnasta 

 

                           Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

                           Päätös: 

 

 

6. Tilannekatsaus verkoston toimintaan 
 

Alkuvuoden aikana on pidetty työpajat Vaasassa (Vaasan seudun elinvoimastrategian 
käynnistys 30.1.2014) ja Kotkassa (Kauppa ja kansainväliset investoinnit 13.2.2014). 
Työpajojen aineistot löytyvät verkosta http://www.mal-verkosto.fi/sparraus 
 
MAL-verkoston koordinaatio valmistelee paraikaa useita kuluvan vuoden toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa esitettyjä seminaareja ja työpajoja: 
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 ”Asemanseudut kaupunkikehittämisen keskiössä" –vertaistapaamisen/-sparrauksen 
tarkoituksena on vertaisoppimisen kautta vaihtaa kokemuksia ja ideoita suunnitteluasteella 
olevista ja myös edenneistä asemanseutujen kehittämisprosesseista sekä esitellä prosessin 
onnistumisia ja vastaavasti siinä ilmenneitä haasteita ja ratkaisuja. Teemaan yhdistetään 
käynnissä olevat ja suunnitteilla olevat kehittämis- ja tutkimushankkeet. Tilaisuuteen 
tuodaan myös valtiovallan näkökulma asemanseutujen kehittämisestä, koska asemanseudut 
ovat kasvu- ja MAL-aiesopimustenkin kautta kaupunkipolitiikan toiminnan keskiössä. 
MAL-verkoston jäsenseuduista kiinnostuksensa vertaissparraukseen ovat esittäneet  Pori, 
Tampere, Salo, Kouvola, Joensuu, Helsingin seutu /Vantaan Tikkurila sekä Seinäjoki. Tilaisuus 
pidetään toukokuussa Tampereella.  

 
Elinvoimaiset kyläalueet työpajan tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden edistäminen 
maankäytön suunnittelulla, mm. vahvistamalla kyläkeskuksia ja niiden palveluja, ohjaamalla 
asuntorakentamista kyliin ja turvaamalla maaseuturiippuvaisten elinkeinojen olosuhteet.  
 
MAL-kysymykset kuntaliitosprosessissa vertaistapaaminen Lahden kaupungin aloitteesta 
järjestetään huhti-toukokuussa.  
 
MAL-verkostoon palkataan korkeakouluharjoittelija kolmeksi kuukaudeksi. Työn sisältönä on 
MAL-aiesopimukset, seudullinen sitoutuminen ja osallistaminen sopimuksiin. Kokouksessa 
annetaan tilannekatsaus rekrytoinnin etenemisestä. 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedokseen MAL-verkoston alkuvuoden toiminnan.  
 
Päätös: 
 

7. MAL-aiesopimusten jatkotyöpajan valmistelu 
 

MAL-aiesopimusten jatkotyöpajan tavoitteena on onnistumisten, pullonkaulojen ja 
kehittämistarpeiden analysointi, johtopäätökset ja tuki väliarvioinnille. Tavoitteena on myös 
MAL-aiesopimusten jatkokehittäminen, profilointi uudelle tasolle ja vaikuttavuuden 
parantaminen. Keskeinen kysymys on pohtia, mitä lisäarvoa MAL-aiesopimukset ovat 
tuoneet aikaisempaan yhdyskuntasuunnitteluun. Em. teemoja käsitellään ryhmätöissä. 
Oleellista on tuoda työpajassa esiin MAL-aiesopimusalueiden, valtiovallan ja muiden 
keskeisten sidosryhmien, mutta myös ulkopuolisen arvioitsijan (fasilitaattori) näkemyksiä 
etenemisestä. 
 
Työpajan sisällön luomiseksi on pyydetty palautetta MAL-aiesopimusten valtio-osapuolen 
työryhmältä sekä MAL-aiesopimusten alueilta. Ohjausryhmälle tuodaan ehdotus työpajan 
toteutuksesta (liite). 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä ottaa kantaa MAL-aiesopimuksen jatkotyöpajan 
toteutusehdotukseen. 
 
Päätös: 
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8. Hankkeet 
 

 
Yritysvuorovaikutushanke on päättynyt. Kotkassa 13.2.2014 järjestetty ”Kauppa ja 
kansainväliset investoinnit” työpaja oli hankkeen viimeinen työpaja. Projektin vastuullinen 
toteuttaja Livady Oy (prof. Panu Lehtovuori) tekee yhteenvedon joka sisältää mm. analyysin, 
strategiset linjaukset sekä keskeiset ideat ja kehitysehdotukset kartalle sijoitettuna (yritysten 
temaattinen seutusuunnitelma). 
 
MAL-verkoston toiminta- ja taloussuunnitelman budjettiin vuodelle 2014 on tehty 
määrärahavaraus hankkeiden toteuttamiseksi, 23 500 euroa (sisältää Livadyn 5 000 euroa). 
Ohjausryhmälle esitettäviä hanke-ideoita: 
 
Palveluverkkojen suunnittelu ja sitä tukevien paikkatietopohjaisten suunnittelumenetelmien 
kehittäminen (liite jaetaan kokouksessa), Ohjausryhmän kannatus aiheelle, 
sähköpostikokouksessa 16-22.1.2014), jonka tavoitteita ja sisältöjä esittelee ohjausryhmälle 
seutujohtaja Päivi Nurminen sekä 
 

”Näkökulmia ekotehokkuuden edistämiseen suomalaisilla kehittämisvyöhykkeillä” –
hankesuunnitelman (liite: hankesuunnitelma Kalliomäki), jonka esittelee 
tutkijatohtori Helka Kalliomäki Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitokselta. 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä ottaa kantaa hanke-ehdotuksiin, niiden tavoitteisiin sisältöön 
ja rahoittamiseen. 
 
Päätös: 

 
 

9. Muut asiat 

 

 

10. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta päättäminen (ehdotus 3.6.2014). 

  

 

11. Kokouksen päättäminen 

  


