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    ASIALISTA  

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

Aika: perjantai 27.3.2015 klo 10.00 – 12.00 

Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B 3.3. (Lync yhteys) 

 

jäsenet:    varalla: 

Ritva Laine, johtaja, 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 

Anna-Leena Seppälä, ELY-keskus Varsinais- 

Suomi 

Juha-Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö,  

Joensuun kaupunki                                                                             

Kalle Sivén, kaupungininsinööri,  

Joensuun kaupunki 

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

Oulun kaupunki 

Anne Leskinen, seutusuunnittelija,  

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. Edellisen kokouksen (28.11.2014) muistion hyväksyminen  

 

Edellisen kokouksen muistio on osoitteessa 

 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/961-Muistio_MAL-ohry_28112014.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 sekä vuoden 2014 toisen 

maksatushakemuksen hyväksyminen 

 
Projektipäällikkö esittelee toiminnan ja talouden keskeiset asiat. 
 
MAL-verkoston isäntäorganisaatiossa Tampereen seudun kuntayhtymässä on 
laadittu MAL-verkoston vuoden 2014 toinen maksatushakemus ajalta 1.6. – 
31.12.2014 työ- ja elinkeinoministeriön osuudesta. Liitteinä ovat 
maksatushakemus, kustannuserittely  ja väliraportti ko. ajanjaksolta.  

  
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Ohjausryhmä hyväksyy 
maksatushakemuksen, kustannuserittelyn ja väliraportin ajalta 1.6. – 
31.12.2014. 

 
Päätös: 

 
5. Katsaus verkoston lähiajan toimintaa painopisteittäin, tulevat seminaarit ja työpajat  
 

Asemanseutujen kehitystyö 
 
MAL-verkoston ja Liikenneviraston yhteinen Asemakeskukset ja asemanseudut 
kaupunkikehittämisen solmupisteinä – seminaari 26.3.2015 Tikkurilassa. Päivän 
onnistuminen ja mahdolliset jatkotyöt.  
 
”Vetovoimaiset, vähähiiliset asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla” - 
Asemanseututarkastelujen kehittäminen” – hankkeessa tehtävä yhteistyö Helsingin seudun 
toimijoiden kanssa. Viestintä ja tulosten levittämis-yhteistyö MAL-verkoston kanssa vuonna 
2015, 1-2 tilaisuutta osana painopisteen alaista toimintaa.  



3 
 

 

Asuminen/ asuntopolitiikka 
 
Asuntotuotannon laatu- ja hinta, mahdollisuus järjestää workshop ARA:n kanssa syksyllä 
(yhteys Julma-hankkeeseen, segregaatio-osuus).  
 
Tampereen kaupunkiseudun Seudullinen tonttipäivä.  
 
Seudullinen maankäytön suunnittelu 
 
Kehittämisaluemenettelyn edistäminen. Jyväskylän Seutu-Kympin lanseeraus.  
 
Kotkan-Haminen seudun strategisen yhteisen yleiskaavan sparraus osana seudun South-East 
Leveraging Livelihood (SELL) hanketta. Yleiskaavaprosessia tukevan sparrausryhmän 
muodostaminen.  
 

6. Katsaus meneillään olevista ja valmistelussa olevista hankkeista 
 
Maankäyttö, asuminen ja kestävä julkinen talous eli JULMA hanke vuonna 2015. Hankkeessa 
toteutettavat toimenpiteet, MAL-verkoston kanssa toteutettavat työpajat kevätkaudella 
2015 (11.3.2015 ja 21.5.2015). Yhteistyö ympäristöministeriön kanssa. Loppuseminaari 
marras-joulukuussa 2015.  
 
SYKEn, Liikenneviraston ja Ympäristöministeriön ”Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 
suunnittelussa” -hanke eli UZ III.  Toimenpiteet vuodelle 2015. MAL-verkoston kanssa 
toteutettavat työpajat vuonna 2015 (1.6.2015 ja syyskausi 2015). Palveluverkkokysely 
jäsenkaupungeille.  
 
ENDURANCE hanke: kevään Internetissä tapahtuva koulutustilaisuus, webinaari sekä 
alustava varaus syksyn workshopiksi.  
 
Muut mahdolliset hanke-yhteistyöt: RESPA-hanke, Asemanseutujen kehitystyö, Horizon 2020 
haku.  

  
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen. 
 
Päätös: 
 
 

7. MAL-verkoston arviointi ja toiminnan jatko 
 

MAL-verkoston ohjausryhmä hyväksyi edellisessä (28.11.2014) kokouksessaan toiminta- ja 
taloussuunnitelman vuodelle 2015. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa todetaan, että MAL-
verkoston toiminnan jatko arvioidaan v. 2015 aikana. Arvioinnin tarpeellisuudesta on käyty 
ohjausryhmässä keskustelua myös aiemmin. MAL-verkoston tavoitteisiin ja tuloksiin on oltu 
rahoittajien ja jäsenkaupunkien/-seutujen näkökulmasta tyytyväisiä, ja toiminnan jatkolle on 
nähty olevan edellytykset. Toimintaa ei ole kuitenkaan Koheesio- ja kilpailukykyohjelman 
jälkeen systemaattisemmin arvioitu.  Arviointi voidaan tehdä joko ulkopuolisena tai 
itsearviointina. Edellisen toteutus vaatii huomattavasti enemmän budjetin resursseja. 
 
Arvioinnin tulokset suuntaisivat osaltaan MAL-verkoston tulevia painotuksia ja jatkoa. 
Ohjausryhmässä olisi syytä keskustella pitemmän aikavälin erilaisista rahoitus-
mahdollisuuksista ja tavoista, joilla niitä voitaisiin edistää. MAL-verkoston toiminta on ollut 
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lyhytjänteistä vain vuositasolla eteenpäin, mikä on vaikuttanut toiminnan suunnittelua mutta 
myös täysipainoista yhteistyösuhteiden ylläpitoa jäsenyhteisöihin ja  sidosryhmiin. Olisi 
perusteltua käydä keskustelu siitä, voisiko keskeiset rahoittajatahot ml. kaupungit ja 
kaupunkiseudut sitoutua pidempikestoiseen toimintamalliin ja sopimukseen. 
  
MAL-verkoston lyhyt vuosisuunnittelu aiheuttaa ongelmia monien yhteistyökumppaneiden 
kanssa, kun hankkeiden ja suunnitelmien ajallinen kesto on usein vuotta pidempi, mutta 
MAL- verkosto ei voi varmuudella sitoutua yhteistyöhön vuotta pidemmälle. 
Pidempikestoinen toimintamalli toisi MAL-verkostoon strategista suunnitelmallisuutta ja 
entistä tavoitteellisempaa toimintaa.   
 
Nyt olisi myös sopiva ajankohta pohtia toimintamallin päivitystä ja jatkumoa, kun tulevan 
hallituksen kaupunkipolitiikan tavoitteita luodaan.  MAL- verkoston omat tavoitteet voitaisiin 
kytkeä soveltuvin osin näihin tavoitteisiin ja toimintaan tulisi näin pidempikestoista vakautta 
ja resurssointia.  
 
Toimintamallin päivitykseen voitaisiin samalla kytkeä myös ohjausryhmän kokoonpanon 
uudistaminen. Yksittäisiä henkilö- ja jäsenseututäydennyksiä voisi toteuttaa jo keväällä 2015. 
Täydentäminen on perusteltua täysin uusien jäsenseutujen (Kajaani ja Lappeenranta) sekä 
Jyväskylän jäseneksi paluun myötä.  

 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelun ja linjaa arvioinnin ja toiminnan jatkon 
valmistelua. 
 
Päätös: 

 
8. Muut asiat 

 

9. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta päättäminen. 

 

10. Kokouksen päättäminen 


