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    ASIALISTA  

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

Aika: 16.9.2014 klo 10.00 – 12.00 

 

Paikka: HSL Helsinki, Seutusali (Opastinsilta 6Ak, pihataso) 

  

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  

Jarmo Linden, 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 

Anne Leskinen 

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. Edellisen kokouksen (3.6.2014) muistion hyväksyminen  

 

Edellisen kokouksen muistio on osoitteessa 

 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/865-Muistio-MAL-ohry_03062014.pdf 

 

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion. 

  

                          Päätös: 

 
3. Ohjausryhmän jäsenten ajankohtaiskatsaukset alueidensa /organisaatioidensa 

toiminnasta 
 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
  
                       Päätös: 
 
4. MAL-verkoston toiminta- ja talous edellisen kokouksen jälkeen 
 

Projektipäällikkö esittelee toiminnan ja talouden keskeiset asiat. 
 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 

  
                       Päätös: 

 
5. MAL-Aie- ja Kasvusopimustyöpajan valmistelu 
 

Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa 3.6.2014 (kohta 7.) Todettiin, että  MAL-
aiesopimusten valmisteluryhmän  ja MAL-verkoston valmistelemien työpajojen sisältöjen ei 
tulisi olla päällekkäisiä, mutta toisiaan tukevia.  Linjattiin, että suurten kaupunkiseutujen 
MAL- aiesopimusten valtio-osapuolen valmisteluryhmä voi hyödyntää omassa 
tilaisuudessaan  MAL-verkoston koordinaation valmistelemaa työpajan sisältörunkoa.  
 
Päätettiin, että MAL-verkoston koordinaatio valmistelee työpajaa, joka kohdentuu valtion ja 
kaupunkiseutujen välisen sopimuspolitiikkaan ja sopimusmenettelyjen toimivuuteen 
laajemmin, jotta päällekkäisyyttä valtio-osapuolen tilaisuuteen ei synny. Työpajan 
kohderyhmänä ovat nykyisten MAL-aiesopimuskaupunkien lisäksi myös muut kuntien ja 
valtion yhteisen sopimusmenettelyn piirissä olevia kaupunkiseudut ja keskuskaupungit. 
 
MAL-koordinaatio on laatinut työpajan ohjelman ja kutsun (lähetettiin osallistujille 26.8) 
ohjausryhmän linjausten mukaisesti. Se löytyy verkoston Internet-sivuilta kohdasta 
Tilaisuudet. Työpaja pidetään 2.10 liikenne- ja viestintäministeriössä (Sonckin sali 
Eteläesplanadi 16, Helsinki).  

http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/mal-_ja_kasvusopimusmenettelyn_tyopaja_2.10.2014
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/mal-_ja_kasvusopimusmenettelyn_tyopaja_2.10.2014
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Merkittävin muutos on se, että sopimustyöpaja laajentuu myös Kasvusopimuksiin. 
Ohjelmaluonnokseen pyydettiin kommentit ministeriöistä ja Kuntaliitosta. 
Ohjausryhmällä oli myös mahdollisuus antaa palautetta 12.8 mennessä.   
Työpajan työryhmäosio jakaantuu ohjelman mukaisesti kolmeen pääteemaan, joihin on 
laadittu alustavat kysymykset. Ohjausryhmää pyydetään ottamaan kantaa kysymyksiin. 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee työpajavalmistelun tiedokseen ja käy keskustelun 
ryhmätyökysymysten sisällöstä (jaetaan kokouksessa). 
 
Päätös: 

 
 
6. Ajankohtaista hankkeiden etenemisestä ja uusien hankkeiden valmistelusta 
 

Meneillään olevat: 
 
ENDURANCE-verkosto- hanke Kestavän kaupunkiliikenteen suunnitelmien edistämisestä 
kaupunkiseuduilla (toteutusaika 2013-2016). MAL-verkosto on mukana 
sidosryhmäkumppanina  ja tilaisuuksien järjestäjänä yhdessä Motivan kanssa. 
 
Palveluverkkojen suunnittelu ja sitä tukevien paikkatietopohjaisten suunnittelumenetelmien 
kehittäminen. 
 
Uudet hankehaut ja -valmistelut 
 
Aalto yliopiston (YTK), Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu, Uudenmaan liiton ja 
MAL-verkoston hankekonsortion JULMA-hanke [Maankäyttö. asuminen ja kestävä julkinen 
talous] Valtioneuvoston kanslian tutkimushankehaussa. Hakemus jätetty 11.8.2014. 
Hankkeen mahdollinen toteutusaika:  11/2014-12/2015. 
 
Fintrip valmisteluraha Horizon 2020 ohjelman kevään 2015 liikenneteemaisiin hakuun 
Kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelun edistäminen paikallistasolla eli ENDURANCE-
hankkeen teemasta (Motiva, MAL-verkosto ja Kaupunkivisiot Mikko Laaksone).  

 
Asemanseudut kaupunkikehittämisen keskiössä tutkimusohjelma. 

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedokseen ajankohtaiskatsauksen ja ottaa kantaa 
uusiin hankevalmisteluihin. 
 
Päätös: 

 
 
7. Selvitys MAL-aiesopimusten sitouttamisen tekijöistä 
 

Korkeakouluharjoittelija Niina Ojaniemi on saanut valmiiksi selvityksen MAL-aiesopimusten 
sitouttamisen tekijöistä. Esitellään selvityksen tavoitteet, sisältö ja johtopäätökset. 

 
Päätösehdotus: Käydään keskustelu selvityksen johtopäätöksistä ja merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
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8. Seudullinen palveluverkkojen kehittäminen 
 

Seudullisten palveluverkkojen kehittäminen on MAL-verkoston jäsenseuduilla ajankohtainen 
teema. Palveluverkot ovat keskeinen osa yhdyskuntarakennetta ja arjen sujuvuuteen 
vaikuttava tekijä. Eri alueilla tarvitaan entistä enemmän yhteistä seudullista näkemystä 
miten palveluverkkoa tulevaisuudessa kehitetään huomioiden mm.   
muuttuvat palvelutarpeet ja asiakasnäkökulmat sekä optimaalinen palvelujen laajuus- ja 
taso.  
 
Tampereen kaupunkiseudulla on juuri laadittu pääperiaatteet, joiden avulla suunnitellaan 
kuntalaisten palveluiden sijoittumista. Niitä hyödynnetään jatkossa myös 
Rakennesuunnitelma 2040:n suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 

Suunnittelijoille ja päätöksentekijöille tarvitaan uusia työvälineitä systemaattiseen 
palveluverkon suunnitteluun, määrällisten ja alueellisten palvelutarpeiden 
tunnistamiseen sekä ennustamiseen. Samalla olisi pystyttävä arvioimaan 
kustannuksissa tapahtuvat muutokset.  Palveluverkkojen suunnittelussa on kysymys 
myös maankäytön ohjaamisesta niin, että etäisyydet palvelupisteisiin ovat 
kustannustehokkaita. 

 
Ohjausryhmässä käydään keskustelu mikä olisi paras tapa edistää ensi vuoden yhtä 
pääteemaa eli palveluverkkojen kehitystyötä. Ehdotuksena on järjestää loppuvuodesta 
jäsenseutujen edustajien tapaaminen ja työpaja, jossa määritellään MAL-verkoston 
palveluverkostojen kehittämistarpeita. 

 
Päätösehdotus: Käydään keskustelu. 
 
Päätös: 

 
 

9. Muut asiat 

 

 

10. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta päättäminen. 

 

  

11. Kokouksen päättäminen 


