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MUISTIO

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika: 5.2.2020 klo 9.30 - 11.35
Paikka: Väylävirasto, Opastinsilta 12 A Pasila, neuvotteluhuone Satama (2. krs)
Jäsenet:
Tapio Ojanen, apulaisjohtaja Väylä, pj
Olli Voutilainen, erityisasiantuntija
Kaisa Mäkelä, ympäristöneuvos, YM
Lotta Mattsson, erityisasiantuntija, VM
Tapio Ojanen, apulaisjohtaja Väylä
Asta Tuominen, yksikön päällikkö, Traficom p. 10.55
(Mervi Karhula, liikenneneuvos, LVM tiedoksi)
Jarmo Lindén, johtaja, ARA
Samuli Alppi, johtava asiantuntija, PirELY
Anne Jarva, kehittämispäällikkö Kuntaliitto (etä)
Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö
Joensuun kaupunki,
Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,
Oulun kaupunki (etä)
Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö
Porin kaupunki (varapuheenjohtaja)
Päivi Nurminen, seutujohtaja
Tampereen kaupunkiseutu
Jyrki Lappi, maankäyttöjohtaja
Turun kaupunki
Raine Mäntysalo professori, Aalto/RYL
Aarno Kononen, ryhmäpäällikkö, HSL
Alustajat:
Heikki Lonka, yksikön päällikkö, WSP Finland Oy
Iina Sankala, projektisuunnittelija, MAL-verkosto
Verkoston koordinaatio
Tero Piippo, projektipäällikkö, siht.
Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija

Varalla:
Mikko Nurminen, Porin kaupunki, varapj
Katja Palonen, johtava asiantuntija, TEM
Olli Maijala, neuvotteleva virkamies, YM
Anna Saarlo, johtaja, Väylä
Suvi Jousmäki, ekosysteemikehittäjä, Traficom
Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija
Kalle Sivén, kaupungingeodeetti,
Joensuun kaupunki
Virpi Haverinen, yleiskaavasuunnitelija
Oulun kaupunki
Janne Vartia, elinkeinopäällikkö,
Porin kaupunki
Kaisu Kuusela, seutusuunnittelupäällikkö,
Tampereen kaupunkiseutu
Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö
Turun kaupunki
Vesa Kanninen, yliopistonlehtori, Aalto/RYL
Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
Kokous avattiin klo 9.32.
2. Edellisen kokouksen (26.11.2019) muistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistio https://mal-verkosto.fi/wp-content/uploads/2019/12/MALohry_muistio_26112019.pdf
Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.
Päätös: Hyväksyttiin.
3. Toiminnan ajankohtaiset asiat (20 min. )
Tilannekatsaus Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston jatkokauden (AIKO 2) hankkeiden
käynnistymisestä
 Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arviointi ja kehittäminen
 Kaupunkiseutujen välisten linja-autoyhteyksien kehittäminen ja matkaketjut
 Kestävän asemayhteistyön toimintamalli
 SUMP mallin modifiointi ilmastoviisaan maankäytön ja liikenteen
yhteissuunnitteluun
Muut käynnissä olevat hankkeet
 YHTÄJALKAA – Strategisuus ja transskalaarisuus liikennejärjestelmäsuunnittelun ja
alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisessa 2019-2020, valtioneuvoston 5.3
Teas hanke, eteneminen
 HYMY- hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen
kehittäminen- verkostohanke, eteneminen 2019-2021
 VALUMA 2019-2020 valtioneuvoston 5.5. Teas hanke, loppuvaiheet
 KAUPUNKISEUTUJEN KESTÄVÄN MAL-TYÖN MALLIT POHJOISMAISSA 2019-2020
Seminaarit, työpajat ja muut tapahtumat:
 YHTÄJALKAA -hankkeen työpaja: Ilmiöpohjaisuuden huomioiva
suunnittelujärjestelmä 4.2.2020 (YM Pankkisali), Loppuseminaari keväällä,
https://www.aalto.fi/fi/yhtajalkaa
 VÄYLÄn sidosryhmätilaisuus 7.2.2020 (Finlandiatalo)
 VALUMA-hankkeen loppuseminaari 13.2.2020 (YM Pankkisali)
 HYMY:n Paikkatieto ja kaupunkien monialainen tietojohtaminen -seminaariin
Tampereen yliopiston pääkampuksella 19.3.2020 Tampereella
 Valmistelussa: MAL-verkoston työpaikkojen sijoittumisen ja väestökehityksen
selvityshanke (Sekoittuneisuusindeksi ja lähiympäristön mallintaminen
kaupunkiseuduilla-hanke), yhteistyössä SYKEn ja kaupunkiseutujen kanssa.
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavilla ilmoituksilla:
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Asuntopoliittisten ohjelmien arviointi ja kehittäminen hankkeen konsulttina toimii
MDI ja työryhmä.
Linja-autoyhteyksien kehittämishankkeessa mukana ohjausryhmässä ovat mukana
niin Traficom kuin Väylä. Konsulttina on Ramboll Finland Oy.
Kestävän asemayhteistyön toimintamalli hankkeen konsultiksi valikoitui Sitowise Oy.
Pilottikaupunkeja ja alueita ovat PKS (Malmi, Tikkurila), Hämeenlinna, Kokkola,
Lahti, Lappeenranta, Pori.
Valmistelussa: Sekoittuneisuusindeksi ja lähiympäristöjen kehittäminen hankkeessa keskusteluja on käyty YM:n, SYKEn, Tampereen seudun kanssa.
Hankkeen ajankohdaksi esitettiin 6/2020-6/2021 ja täsmennetty hanke-ehdotus
tuodaan käsittelyyn seuraavaan kokoukseen (huhtikuussa).

4. Asema-alueiden hankesuunnittelun ja konseptoinnin toimintamalli -hankkeen tulosten esittely
(esitys + keskustelu 30 min.)
Hankkeen tavoitteena oli konkretisoida toiminta- ja sopimusmallit, joilla voidaan
kehittää aseman-seutuja vähähiilisinä kaupunkien kehityskohteina niin liikkumisen,
asumisen ja palveluiden osalta. Toimeksiannossa keskityttiin hankesuunnittelu ja
konseptikehitysvaiheeseen.
Työn pääsisältö oli jatkaa toimintamallien kehittämistä Suomen kasvukäytävän eli
pääradan Helsinki-Tampere-Seinäjoki kasvukäytävän pilottikohteiden avulla niin, että
uudella toimintamallilla voidaan nopeasti saavuttaa ne edut, jotka Senaatin Asemaalueet Oy ja sen toiminta mahdollistaa yhdessä liikenteen kehittämisestä vastaavan
Väyläviraston ja kuntien kanssa.
Hankkeessa kehitettiin kolmen pilottikohteen (Espoon Kauklahti, Riihimäki sekä
Seinäjoki) avulla toimintamallit, joita voidaan käyttää asema-alueiden kehi-tyskohteissa
ja niitä tukevissa sopimusperiaatteissa (sopimusmallit). Tavoitteena oli myös luoda eri
osapuolisille tieto siitä, miten näitä monessa kohteessa haluttuja asema-alueiden
kehittämistä voidaan jatkossa edistää osapuolten yhteistyönä.
Hankkeessa tuotettiin toiminta- ja sopimusmallien ohella Liikenneviraston julkaisun
38/2017 päivitys sekä ajantasaistettiin tiedot Suomen kasvukäytävän kuntien
kehittämistavoitteista (vastuu Senaatti ja MAL-verkosto).
MAL- verkosto toimii yhteistyökumppanina hankkeessa kartoittamalla ja analysoimalla
olemassa oleva tieto Suomen kasvukäytävän alueella olevien asemanseutujen
kehittämistarpeista.
WSP Finland Oyn yksikönpäällikkö Heikki Lonka esittelee hankkeen tavoitteita ja
tuloksia.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi ja käydään keskustelu.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että hankkeen tuloksia ja toimintamallia voidaan
hyödyntää MAL-verkoston AIKO-rahoitteisen ”Kestävän asemayhteistyön toimintamalli”
-yhteishankkeen (1-4/2020) toteutuksessa. Todettiin myös, että kestävän
asemayhteistyön mallissa on huomioitava erityisesti asema-kaupunkien tärkeä ja
moninainen rooli kehittämisprosessin eri vaiheissa.
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5. KAUPUNKISEUTUJEN KESTÄVÄN MAL-TYÖN MALLIT POHJOISMAISSA -hankkeen esittely (esittely
ja keskustelu 30 min.)
Hankkeessa kartoitetaan kaupunkiverkostoja ja muita kiinnostavia yhteistyön malleja
kestävän kaupunkikehittämisen tukemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi
Pohjoismaissa. Selvityksen tekoon palkattiin projektisuunnittelijaksi HM Iina Sankala.
Työn kesto on 9/2019-2/2020, jonka aikana tuotetaan ppt-raportti, tiivistelmä sekä
materiaalipankki kiinnostavimmista esimerkeistä ja havainnoista. Selvityksessä
tuotetulla tiedolla pyritään tukemaan kuntien ja seutujen vertaisoppimista sekä
parhaiden käytäntöjen jakamista.
Hankkeessa on tarkasteltu verkostoja ja yhteistyön malleja seuraavissa teemoissa:





Kestävä kaupunkiliikkuminen
Kestävä kaupunkikehittäminen
Asumisen kehittäminen
Kestävää kasvua: elinkeinojen kehittämistä verkostoyhteistyöllä

Kokouksessa käydään läpi hankkeen loppuraporttiin nostettavia havaintoja edellisistä
teemoista mm. kuntien, valtion ja seutuyhteistyön näkökulmasta. Loppuraportti sekä
tiivistelmä ovat valmisteilla ja niiden sisältöihin kaivataan ohjausryhmän näkemystä.
Esimerkiksi: Mitkä raportissa esitellyistä tapauksista kannattaisi nostaa esiin hankkeen
tuloksia ja kiinnostavimpia havaintoja esittelevässä materiaalipankissa?
MAL-verkoston projektisuunnittelija Iina Sankala esittelee raporttiluonnosta.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Ohjausryhmä antaa kommenttinsa
raporttiluonnoksen sisältöön.
Päätös: Todettiin, että tehty selvitys antaa paljon vertailevaa ja hyödynnettävää
informaatiota kestävään MAL-toimintamallien kehittämiseen Suomessa yhdessä
samanaikaisten VN Teas VALUMA ja Suomen Akatemian JustDE-hankkeiden kanssa.
Loppuraportin viimeistelyn osalta ehdotettiin lyhyttä kuvausta lisättäväksi suomalaisen
MAL-työn taustoista sekä Pohjoismaiden erilaisista hallinnollisista puitteista esim.
ministeriörakenteen osalta. Mahdollisena jatkotutkimustarpeena nostettiin esiin
vastaavan matriisimallin toteutus kotimaisessa kontekstissa ja verkostomallien vertailu
pohjoismaisella tasolla.
7. MAL-verkoston perustoiminnan 7-12/2019 raportin hyväksyminen (10 min.)
MAL-verkoston koordinaatio on laatinut raportin MAL-verkoston v. 2019 toisen
jälkipuoliskon toiminnasta. MAL-verkoston perustoimintaa rahoittavat jäsenkuntien
ohella ympäristöministeriö, Väylä, Traficom (vuoden alusta), Ara
ja Kuntaliitto ennakkoon sovituin rahoitusosuuksin. Laskutus toteutetaan kahdesti
vuodessa ja sen liitteeksi laaditaan vastaavasti toiminta- ja talousraportti.
Projektipäällikkö esittelee vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon raportin.
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Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy MAL-verkoston perustoiminnan raportin ja
talouden toteuman ajalta 1.7. - 31.12.2019.
Päätös: Hyväksyttiin raportti. Raportointikauden työpanostuksesta osa kohdentui AIKOja muiden hankkeiden valmisteluun ja kilpailuttamiseen. Kokonaisuutena verkoston
talous toteutui ylijäämäisenä.
8. Muut asiat mm. jäsenmuutokset
Todettiin, että resurssipulaan vedoten Kouvola on jäänyt pois verkostosta. Sovittiin, että
tehdään seuraavaan kokoukseen esitys, jossa hahmotellaan perustelut ja kriteeristö
verkoston mahdolliseksi alueelliseksi laajentamiseksi ja ulottamiseksi kasvaviin
maakuntakeskuksiin esim. Rovaniemelle tai Kokkolaan (vrt. kohtana esim. VM: Kunnat
käännekohdassa? Kuntien tilannekuva 2020. VM 2020 :13.)
Traficomin yhteyshenkilö vaihtuu Kirsi Pulkamo siirryttyä toisiin tehtäviin. Traficomin
edustajia ovat jatkossa Asta Tuominen ja Suvi Jousmäki.
9. Jäsenten ajankohtaiset asiat (15 min)
Merkittiin tiedoksi jäsenten ajankohtaiset asiat.
10. Kevätkauden kokoukset
Sovittiin, että seuraavat kokoukset ovat:
- 29.4.2020 klo 10.00 - 12.30 (HSL Opastinsilta 6 A, Pasila, Helsinki)
- 17.6.2020 klo 10.00 - 12.30 (Väylä Opastinsilta 12 A, Pasila, Helsinki)
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.

