
1 
 

 

    MUISTIO  

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

Aika: 28.11.2014 klo 10.00 – 12.05 

 

Paikka: Kuntatalo 

  

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 Teija Snicker-Järvinen, yksikön päällikkö 

Jarmo Joutsensaari, 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, 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 

   

                          Kokous avattiin ja esityslista hyväksyttiin klo 10.05.  

 

2. Edellisen kokouksen (16.9.2014 ) muistion hyväksyminen  

 

Edellisen kokouksen muistio on osoitteessa 

 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/940-MAL-ohry_muistio__16092014.pdf 

 

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion. 

  

                          Päätös: Hyväksyttiin muistio.  

 
3. Ohjausryhmän jäsenten ajankohtaiskatsaukset alueidensa /organisaatioidensa toiminnasta 

 
 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 

  
                       Päätös: Käytiin keskustelu ja merkittiin ajankohtaisasiat tiedoksi.  

 
4. Tulevat muutokset MAL-verkoston jäsenistössä ja ohjausryhmässä 
 

MAL-verkoston ohjausryhmän täydentyy Livin edustajilla (yksikön päälliköt Teija 
Snicker-Järvinen, Jarmo Joutsensaari).  Samoin verkostoon tulee v. 2015 alusta uusina 
jäsenkaupunkeina Jyväskylä, Lappeenranta ja Kajaani. 
 
 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen 
tuodaan esitys ohjausryhmän jäsenten vuorottelujärjestelmästä. 

 
 
5. MAL-verkoston toiminta- ja talous edellisen kokouksen jälkeen 

 
Projektipäällikkö esittelee toiminnan ja talouden keskeiset asiat. 

 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 

  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Projektipäällikkö esitteli syyskauden ja tulevien 
tapahtumien (seminaari, työpajat ja sparraukset) tavoitteet ja pääkohdat. Aineistot ja 
ryhmätöiden koosteet löytyvät verkoston kotisivuilta www.mal-verkosto.fi. 
Tilaisuuksista on saatu hyvää palautetta. MAL- verkoston toimintoja on toteutettu 
kustannustehokkaasti ja kuluvan vuoden osalta arvioidaan kertyvän ylijäämää. 
Ylijäämää kertyy erityisesti suunniteltua pienemmistä hanketoiminnan 
kustannuksista. 
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6. Vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelman alustava luonnos 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelun TTS -2015 tavoitteista, painotuksista ja 
rahoituskehyksestä. 
 
Keskustelussa tuotiin esiin seuraavia huomioita ja näkökulmia: 
 
Painopisteet/ päätehtävät 
 
Anne Leskinen (Oulun kaupunki) 
- painopisteet ovat hyviä ja keskittyvät oleellisiin asioihin 
- asemanseutujen kehitystyö on keskeinen painopiste 
- asuntopolitiikan keskustelu yleensäkin tärkeää, keskuskaupungilla on yleensä suuri rooli 
- Oulussa on yleiskaava ja seudun MATO-ohjelma, keskustelu näistä edelleen tärkeä aihe.  

 
Leena Stranden (Pirkanmaan Ely-keskus) 
- MAL-teeman kautta olisi syytä nostaa kestävää kaupunkisuunnittelua ja vähähiilisyyttä 

paremmin esille, tarvitaan uutta tietoa ja pohdittava yhteistyömahdollisuuksia  esim. 
Aalto-yliopiston kanssa. Tulevina vuosina biotalous ja vähähiilisyys nousevat esille 
oleellisina muutosilmiöinä. Olisi hyvä jos näitä testattaisiin ja saataisiin sisältöä 
maankäytön suunnittelun osalta MAL-verkostossa. 
 

- todettiin että Urban Zone III tuo tähän sisältöä ja vähähiilisen yhdyskunnan tavoitteita ja 
että vähähiilisyys on jo TTS 2015:a läpäisevänä periaatteena mukana, mutta ei näy 
kuvana   

- todettiin, että sopimusmenettelyt tulisi sisällyttää läpäiseväksi teemaksi, mutta ei 
varsinaiseksi painopisteeksi   

- J-P Vartiainen totesi, että kehittämisaluemenettely voisi olla hyvä case Joensuunkin 
näkökulmasta 

- kehittämisaluemenettelyä kannattaa edistää konkreettisen case-kohteen kautta, se 
linkittyisi hyvin valtion maanomistustyöryhmän Joensuun casen käsittelyyn (Olli Alho, 
TEM).  

 

Hankkeet 

JULMA-hankkeen käsittely:  

- Todettiin, että kilpailunäkökulma kaavoituksessa tulee ajallisesti  oikeaan kohtaan, koska 

laki on nyt eduskunnan käsittelyssä.  Oleellista on se, miten säännöksiä tulkitaan ja 

sovelletaan. 

- Jarmo Lindenin (ARA:n)  mukaan kilpailunäkökulma kaavoituksessa sopii hyvin JULMAn 

asuntopolitiikka näkökulmaan, erityisesti segregaatio ja asuntopolitiikka-teemaan.  

- Kehittämisaluemenettely voidaan linkittää MAL-verkoston toimintaan, kytkös tulee mm. 

”Vetovoimaiset, vähähiiliset asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla” –

hankkeen kautta. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelma ehdotetuin tarkennuksin. 
Kuvaa muokataan sopimaan paremmin tekstiä vastaavaksi. Sopimusmenettelyt läpäiseväksi 
teemaksi  ja vähähiilisyys näyttävämmin mukaan. Korjataan kumppanit-kohtaan Oulun 
seudun kunnat (ei Oulun kaupunki). 
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7. Ajankohtaiskatsaus meneillään olevista ja valmistelussa olevista hankkeista 

 
Meneillään olevat: 
 
Palveluverkkojen suunnittelu ja sitä tukevien paikkatietopohjaisten suunnittelumenetelmien 
kehittäminen (Tampereen kaupunkiseutu). 

 
Uudet ja alkavat hankkeet 

 
Maankäyttö, asuminen ja kestävä julkinen talous eli JULMA hanke. Toteutusaika: 11/2014-
12/2015. Rahoitus: valtioneuvoston kansalia. Aalto-yliopiston konsortio. Hanke sisältää 4 
osahanketta, yhteensä 6 työpajaa, joista kolme MAL-verkoston kanssa toteutettavaa. 
 
FINTRIP- valmisteluhanke Horizon 2020 ohjelman Mobility for Growth- hakuun keväällä 
2015. Valmisteluraha: 10/2014-3/2015. Hakuvalmistelun teema: kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnittelun prosessien tukeminen kaupunkiseuduilla Suomessa ja 
EU:ssa.  
 
”Vetovoimaiset, vähähiiliset asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla - 
Asemanseututarkastelujen kehittäminen” - hanke. Hankerahoitus HSY/HSL/UML/ministeriöt 
ja sidosryhmät, toteutusaika 10/2014-2017. Työpaketti 5, konseptointi- ja investointimallit ja 
kehittämisaluemenettelyn toimivuuden testaaminen asemanseutuhankkeissa. Viestintä ja 
tulosten levittämis-yhteistyö MAL-verkoston kanssa vuonna 2015, 1-2 tilaisuutta yhdessä 
verkoston muiden Asemanseutu-tarkastelujen kanssa. 
 
SYKEn ”Kaupungistuminen ja yhdyskuntarakenteen kehitys kaupunkiseuduilla vuoteen 2030 
– kehityskuva  ja keskus-palveluverkko analyysi” (liittyy asialistan kohtaan 8). Yhteiset 
kehityskuvaa testaavat työpajat MAL-verkoston kanssa.  

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedokseen ajankohtaiskatsauksen. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Tarkennettiin edellä mainitun SYKE-hankkeen nimeksi  
”Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa (Urban Zone III)”. Todettiin Tampereen 
kaupunkiseudun kuntayhtymän ”Palveluverkkojen suunnittelu ja sitä tukevien 
paikkatietopohjaisten suunnittelumenetelmien kehittäminen” –hankkeen osalta seuraavaa. 
Hankkeen tulokset v. 2014: 
 
- MAL-seurantaan tarvittavat aineistot ja kuntien palvelupisteaineistot ovat 

yhdenmukaisia ja vapaasti käytettävissä raja-pinnoilla 
- sovitut aineistot julkaistaan kansallisessa paikkatietoympäristössä 

www.paikkatietoikkuna.fi 
- seudun asiantuntija-osaaminen kootaan tuki-verkostoksi 
- Tampereen seudun kuntayhtymä julkaisee selainpohjaisen rakenne-suunnitelmakartan ja 

-aineiston rajapinnoilla 
 

- Todettiin, että hankkeen kokonaiskustannus ja samalla MAL-verkoston alkuperäinen 
sovittu rahoitusosuus (9.000 €) toteutuvat suunniteltua pienempinä (tilanne tarkentuu 
vuoden vaihteessa). 

- Hankkeen seuraava työryhmän kokous pidetään 18.12.2014, jolloin esitellään hankkeen 
loppuraportti. Siihen pyydetään kommentit myös hankeen MAL-verkoston yhdyshenkilö 
Anna Keskitalolta (Oulun kaupunki). Loppuraportissa kuvataan hankkeen hyötyjä ja 
toimintamallin käyttöönottoa MAL-verkostolle. 
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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 vuonna 
palveluverkkojen kehitystyötä. Suomen ympäristökeskuksen UZ III. hanke on yksi keino 
siihen. 

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä evästää palveluverkkoteeman käsittelyä vuodelle 2015.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi seutujohtaja Päivi Nurmisen esitys palveluverkkojen periaatteista 
Tampereen kaupunkiseudulla. Sovittiin, että MAL-verkoston koordinaatio toteuttaa 
jäsenseuduille sähköpostikyselyn, jossa kartoitetaan mitä seudut ovat tehneet 
palveluverkkojen tarkastelun hyväksi, mitä välineitä niillä on ja miten asiaa tulisi kehittää 
eteenpäin. Samalla kysytään jäsenkaupunkien ja  – seutujen kiinnostusta osallistua yhteiseen 
palveluverkkojen keskustelutilaisuuteen.  

 
9. Muut asiat 

 Ei ollut.  

 

10. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta päättäminen. 

 

 Päätös: Seuraava kokous pidetään perjantaina 27.3. klo 10-12 Kuntatalolla. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05. 


