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ASIALISTA

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika: pe 30.10.2020 klo 10.00 - 12.30
Paikka: Pidetään Teams etäkokouksena
Jäsenet:
Tapio Ojanen, apulaisjohtaja Väylä, pj
Olli Voutilainen, erityisasiantuntija
Kaisa Mäkelä, ympäristöneuvos, YM
Lotta Mattsson, erityisasiantuntija, VM
Tapio Ojanen, apulaisjohtaja Väylä
Annu Korhonen, Traficom, sijaistaa
(Mervi Karhula, liikenneneuvos, LVM tiedoksi)
Jarmo Lindén, johtaja, ARA
Samuli Alppi, johtava asiantuntija, PirELY
Anne Jarva, kehittämispäällikkö Kuntaliitto
Juha Pasma sijaistaa, Joensuun kaupunki
Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,
Oulun kaupunki
Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö
Porin kaupunki (varapuheenjohtaja)
Leena Rossi, kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja
Jyväskylän kaupunki
Päivi Nurminen, seutujohtaja
Tampereen kaupunkiseutu
Jyrki Lappi, maankäyttöjohtaja
Turun kaupunki
Raine Mäntysalo professori, Aalto/RYL
Aarno Kononen, ryhmäpäällikkö, HSL
Alustajat:
Janne Antikainen ja Valtteri Laasonen Mdi (kohta 4.)
Raine Mäntysalo, Aalto (kohta 5.)
Olli Voutilainen TEM (kohta 6.)
Saara Jääskeläinen LVM (kohta 7.)
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, ekosysteemin rakentaja,
Traficom
Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA
Hanna Dhalmann, ARA
Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija
Kalle Sivén, kaupungingeodeetti,
Joensuun kaupunki
Virpi Haverinen, yleiskaavasuunnittelija
Oulun kaupunki
Janne Vartia, elinkeinopäällikkö,
Porin kaupunki
Anna Isopoussu, kaavoitustutkija
Jyväskylän kaupunki
Tapani Touru, liikennejärjestelmäpäällikkö
Tampereen kaupunkiseutu
Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö
Turun kaupunki
Vesa Kanninen, yliopistonlehtori, Aalto/RYL
Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja
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Heli Suuronen, projektisuunnittelija

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
Avattiin kokous klo 10.00, kirjattiin läsnäolijat ja hyväksyttiin esityslista.
2. Edellisen kokouksen (4.9.2020) muistion hyväksyminen
https://mal-verkosto.fi/wp-content/uploads/2020/09/Muistio-4.9.2020-1.pdf
Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.
Päätös: Projektipäällikkö kävi läpi edellisen kokouksen muistion pääkohdat. Muistio
hyväksyttiin.
3. Ajankohtaiset asiat (15 min)
Tilannekatsaus hankkeista



Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen
sekoittuneisuuden näkökulmasta -hanke (= MIKSERI-hanke, SYKE toteuttajana)
HYMY-hankkeen ajankohtaiset

Seminaarit, työpajat ja muut tapahtumat:





12.11 Asemanseutufoorumi Väylän auditorio linkki
24.11 2020 MAL-verkoston arvioinnin validointityöpaja
HYMY-hankkeen, Kuntaliiton ja MAL-verkoston yhteinen Hyvinvointia ja
kestävää kehitystä -webinaari. (17.12.2020)
Väylät & Liikenne 15.-16.3.2021, päiviin sisältyvä pysäköintiseminaari
Traficomin ja alueiden kanssa

Talouskatsaus


MAL-verkoston perustoiminnan kustannukset edellisen kokouksen jälkeen
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee katsauksen tiedokseen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. ”Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten
ja toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta (MIKSERI)” -hankkeelle
esitettiin omaa ohjausryhmää joka koostuisi mm. ympäristöministeriön, Väylän,
ARAn, Kuntaliiton, Elyjen sekä MAL-verkoston koordinaation edustajista.
Hankkeen kick off pidetään seuraavan MAL-verkoston ohjausryhmäkokouksen
jälkeen (ohry 10.12. klo 10.00 - 12.30). MAL-verkoston perustoiminnan budjetti
toteutuu poikkeuksellisesti alijäämäisenä.
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4. MAL-verkoston arvioinnin eteneminen (30 min)
MAL-verkoston ulkoisen arvioinnin valmistelua ja toteuttamista on käsitelty kaikissa
viimeisimmissä ohjausryhmän kokouksissa (29.4, 17.6 ja 4.9). Ohjausryhmä kävi
17.6 kokouksessa keskustelun arvioinnin tavoitteista ja painotuksista ja evästi
jatkovalmistelua sekä valtuutti projektipäällikön käynnistämään tarjouskilpailun
elokuussa.
Tarjouskilpailun voittaneen Mdin toimeksianto sisältää sekä menneen toiminnan
arvioinnin nykypäivään että verkoston kehitysaskelten määrittäminen tulevan
toiminnan tueksi.
Arvioinnin tulee antaa perustaa MAL-verkoston toiminnan jatkosuunnittelulle.
Oleellista on arvioida, miten MAL-verkosto pystyy palvelemaan tulevaisuudessa
entistä paremmin profiililtaan ja kooltaan heterogeenistä jäsenistöään.
Toimeksiannon tavoitteina on tuottaa arviointitietoa hyödyntämällä monipuolisesti
eri tiedonhankintametodeja MAL-verkoston onnistumisesta strategisten
painotusten sekä läpileikkaavien teemojen valinnassa ja toimenpiteiden
toteuttamisessa sekä tunnistaa ne osa-alueet valtakunnallisella / seudullisella /
paikallisella tasoilla, joissa on parannettavaa.
Konsultti tuottaa
1) Ajantasainen tilannekuvan toimenpidesuosituksineen MAL-verkoston
onnistumisesta ja kehittämistarpeista sekä arvioinnin perusteella kuvaus siitä onko
verkoston jatkolle perusteita. Jos näin on, konsultin tehtävänä on osoittaa tarpeet
ja askelmerkit toiminnan suuntaamiselle jatkossa kehityspolun muodossa.
2) Konsultin toinen keskeinen tuotos liittyy MAL-verkoston tulevien toiminta- ja
taloussuunnitelmien ja strategiapainotusten päivitykseen ja laadintaan. Sen
tukitoimena konsultti tuottaa matriisin, jossa kukin MAL-verkoston jäsenistön
keskuskaupunki ja -seutu (17 kpl) on typologisoitu eri kriteerein ”osastoihin”, joista
ilmenee mitkä ovat ne keskeisimmät MALPE-kehittämisteemat ja -tarpeet joihin
kussakin osastossa tai kokoluokassa MAL-verkoston tulisi lähivuosina panostaa.
3) MAL-verkoston keskeinen kehittämisen kohde on toiminnan jatkuva arviointi ja
sen perusteella entistä paremman palvelun tuottaminen jäsenverkostolle. Konsultti
etsii ja tuottaa kuvaukset parhaimmin sopivista työkaluista verkostomaisen
toiminnan säännölliseen itsearviointiin. Työkalujen kartoituksessa varmistetaan,
että verkoston kehityspolku ja keskeiset kehitysaskeleet tulevat arvioiduksi tavalla,
joka edistää verkoston toiminnan kehittymistä jatkossa.
MDI kokoaa itsearviointikirjallisuuteen ja muuhun kirjalliseen materiaaliin sekä
arvioinnin aikaisempiin työvaiheiden pohjalta MAL-verkoston itsearvioinnin
kannalta keskeiset teemat ja työkalut. Työkalujen kartoituksessa varmistetaan, että
verkoston kehityspolku ja keskeiset kehitysaskeleet tulevat arvioiduksi
tavalla, joka edistää verkoston toiminnan kehittymistä jatkossa. Itsearvioinnin
työkalua esitellään ohjausryhmän kokouksessa ja muokataan kommenttien
perusteella. Arvioijat laativat sähköisen visuaalisen, selkeän ja päivitettävissä

4

olevan itsearviointityökalun (esim. prosessin tai kysymyslistan) sekä sitä tukevan
tekstimuotoisen kuvailun.
Päätösehdotus: Mdin konsultit Janne Antikainen ja Valtteri Laasonen esittelevät
arvioinnin tilannekatsauksen jonka jälkeen käydään lähetekeskustelu
itsearviointikehikolle.
Päätös: Käytiin evästyskeskustelu ja ehdotettiin, että tuotettaisiin
itsearviointityökalu joka olisi kevyt, vuosittain toistuva ja ohryn omaakin toimintaa
ja kehittämistä tukeva. Asiakkuuden (verkoston alueet ja kaupunkiseudut)
hahmottaminen on oleellista. MAL-verkoston arvioinnin tulokset voivat antaa
suuntaa itsearviointityökalun muodolle.
Itsearviointityökalu on tärkeä ja elimellinen osa prosessia. Tuotos voisi olla
esimerkiksi kolmen kehän malli, jossa työkalu olisi ykkös- ja kakkoskehälle
suunnattu ja kolmoskehän sidosryhmille ja kumppaneille olisi suunnattu
perustietoa ja markkinointia verkoston toiminnasta.
Todettiin, että MAL-verkoston validointityöpaja pidetään verkossa 24.11 klo 9.00 12.00. Kutsut lähtevät tämän kokouksen jälkeen 30.10.

5. Ilmiölähtöisyydellä kiinni maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun
yhteensovittamisen ongelmiin: YHTÄ JALKAA - hankkeen tulokset ja suositukset (30 min.)
MAL-verkosto toteutti yhdessä Aalto yliopiston, Sitowisen, valtiotoimijoiden ja
jäsenkaupunkien kanssa VN TEAS 5.3 ”Strategisuus ja transskalaarisuus
liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun
yhteensovittamisessa” - eli YHTÄ JALKAA hankkeen 2019-2020. Hankkeen saama
kokonaisrahoitus oli 150 000 €, MAL-verkoston osuus tästä oli 20 000 euroa.
Hankkeessa pureuduttiin liikenteen ja maankäytön suunnittelun
yhteensovittamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Hanke vastasi
maankäytön ja liikenteen yhteensovittavan suunnittelun ymmärryksen ja
toimintamallien kehittämisen sekä eri suunnittelutasojen yhteensovittamisen
tiedontarpeeseen sekä yleisemmin aluekehitysnäkökulman liittämiseen
maankäytön ja liikenne suunnittelun perinteeseen.
Hankkeen perusajatus oli tuoda Ilmiölähtöisyyttä mukaan maankäytön ja
liikennesuunnittelun käytäntöihin. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, kuinka
hallinnon eri tasojen ja sektoreiden suunnitteluvälineet ja toimintamallit voisivat
huomioida paremmin eri tasoja läpäisevät haasteet ja voisivatko ilmiöt ja
suunnittelun rajakohteet toimia tasoja läpäisevinä kysymyksinä.
Hanke pureutui seuraaviin valtioneuvoston esittämiin kysymyksiin:


Millä tavoin liikennejärjestelmää ja liikenteen infrastruktuuria on tarpeen
käsitellä tulevassa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä ja siinä
määriteltävissä suunnittelu- ja ohjausvälineissä, ottaen huomioon
valtakunnalliset intressit, maakunnan alueidenkäytön suunnitelman,
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kaupunkiseutujen yleispiirteisen suunnittelun ja kuntatason toteuttamista
ohjaavat kaavat?


Mikä on tulevassa suunnittelujärjestelmässä MRL:n mukaisten suunnitelmien ja
LVM:n hallinnonalan erityislakien (…) välinen suhde? sekä



Miten liikennejärjestelmäsuunnittelu eri tasoilla tulisi järjestää ottaen
huomioon muutoksen alueidenkäytön ja liikenteen suunnittelussa?

Hankkeen menetelmät pohjautuivat case-tutkimuksiin, yhteiskehittämistyöpajoihin
(4 kpl) sekä Idea-tehdas kyselyyn. Yhteiskehittämistä täydensi keskusteleva ja
kehittämispainotteinen ympäristöministeriön vetämä ohjausryhmätyöskentely.
Hankkeesta järjestettiin Loppuwebinaari 7.6.2020.
Hankkeesta tuotettiin menetelmäaineistojen lisäksi Loppuraportti, Policy Brief eli
Politiikkasuositukset sekä suositukset hyvin tiivistävä Tiedote. Nämä löytyvät
suorien linkkien lisäksi VNK Tietokäyttöön julkaisuarkistosta.
Hankeaineistot ja prosessikuvaus löytyvät hankesivulta www.aalto.fi/fi/yhtajalkaa
Kokouksessa hankkeen johtaja, professori Raine Mäntysalo esittelee keskeiset
tulokset ja politiikkasuositukset.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Käytiin keskustelua politiikkasuosituksista ja todettiin
konkreettiset esimerkit mm. kaavojen ja kaupunkiseutusuunnitelmien
strategisuuden osuudesta sekä skenaario- ja arviointityön tarpeesta strategisessa
maankäytön suunnittelussa. Todettiin, että skenaariot ja ilmiölähtöisyys auttavat
huomioimaan esimerkiksi ilmastonmuutosta kaavoituksessa.

6. Kansallisen kaupunkistrategian 2020 - 2030 esittely (25 min.)
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan kuuluu kansallisen
kaupunkistrategian laatiminen. Kansallinen kaupunkistrategia 2020–2030 on
kumppanuuden strategia kaupunkien ja valtion välillä. Se luo yhteisen tahtotilan ja
osoittaa suunnan kumppanuudessa tapahtuvalle käytännön tekemiselle ja sille,
kuinka vahvistetaan kaupunkien edellytyksiä tarjota asukkaille ja yhteisöille paras
mahdollinen elin- ja toimintaympäristö. Strategia terävöittää kansallista
kaupunkipolitiikkaa ja vastaa kaupungistumisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin YK:n
kaupunkikehitysohjelmanlaaja-alaiset tavoitteet huomioon ottaen. Strategian
laadinta aloitettiin kaupunkien ja valtion välisenä yhteistyötyönä loppuvuodesta
2019.
Kansallinen kaupunkistrategia 2020–2030 on valtioneuvoston ja kaupunkien
yhteinen näkemys sosiaalisesti kestävien, ilmastoviisaiden ja elinvoimaisten
kaupunkien merkityksestä. Strategian ovat kirjoittaneet kaupungit ja valtio yhdessä.
Kaupunkistrategiassa kaupunki nähdään yhteisönä, jonka jäseniä ovat paitsi
kaupungin hallinto ja konserni, sen asukkaat, yritykset ja muut alueen toimijat.
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Prosessiin on osallistunut kaikkiaan 36 kaupungin ja kahdeksan ministeriön
edustajia.
Kaupunkistrategia luo yhteisen tahtotilan ja osoittaa suunnan kumppanuudessa
tapahtuvalle käytännön tekemiselle ja sille, kuinka vahvistetaan kaupunkien
edellytyksiä tarjota asukkaille ja yhteisöille paras mahdollinen elin- ja
toimintaympäristö. Strategia terävöittää kansallista kaupunkipolitiikkaa ja vastaa
kaupungistumisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin YK:n kaupunkikehitysohjelman
laaja-alaiset tavoitteet huomioon ottaen.
TEMin erityisasiantuntija Olli Voutilainen esittelee Kansallisen kaupunkistrategian
2020 -2030 keskeisen sisällön. Raportti valtioneuvoston sivuilta tästä linkistä.
Päätösehdotus: Käydään keskustelu Kansallisesta kaupunkistrategiasta 2020 -2030.
Päätös: Todettiin, että strategian toimenpideosio sisältää useita kehittämistoimia
joita MAL-verkosto ja sen jäsenet ja sidosryhmät voivat hyödyntää myös
rahoitusinstrumentteina. Näitä ovat esimerkiksi Suomen
kestävän kasvun ohjelma (EU:n elpymis ja palautumistukiväline),
ekosysteemisopimukset sekä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman -tukemisen
määrärahasta käynnistettävä teemaverkostohaku, jossa hankkeet ovat esimerkiksi
kaupunkityyppiin perustuvia. Hankkeissa otetaan huomioon kaupunkistrategiassa
tunnistettu kaupunkien erilaisuus ja erilaistuminen.
7. Fossiilittoman liikenteen tiekartta työryhmän raportin esittely (25 min.)
Fossiilittoman liikenteen työryhmän raportti ja Aalto-yliopiston
liikenteen päästökauppaa koskeva selvitys julkaistaan 27.10.2020
Hallitusohjelman mukaan kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt
puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Työryhmä on tunnistanut tehokkaimmat
keinot, joilla tavoite saavutetaan tieliikenteessä, jossa on eniten
potentiaalia vähentää kotimaan päästöjä. Työryhmä antaa suosituksensa
myös raide-, meri- ja sisävesi- sekä lentoliikenteen toimista.
Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen (LVM) esittelee työryhmän raporttia.
Fossiilittoman liikenteen tiekartan materiaaleihin voit tutustua valtioneuvoston
sivuilla tästä linkistä. Tausta-aineistona on myös juuri ilmestynyt TEMin raportti
(2020/52) ”Yhteenveto toimialojen vähähiilitiekartoista” ja se löytyy tästä linkistä.
Päätösehdotus: Käydään keskustelu raportin sisällöstä.
Päätös: Käytiin keskustelu. Saara Jääskeläisen mukaan työryhmässä isona
kokonaisuutena käsiteltiin vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus, liikennevälineiden
energiatehokkuus, liikennejärjestelmän tehokkuus ja hiilen hinnoittelu. Tavoitteista
tehdään vaikutusten arvioinnit loppuun ja ministeriössä valmistellaan varsinainen
Tiekartta, joka valmistuu vuoden 2021 alussa. Tiekarttatyö lähtenee lausuntokierrokselle
marraskuussa. Kokouksessa keskustelua nousi esim. kaasu- ja etanolikäyttövoimista,
sähköautojen yleistymisestä sekä erityisesti kaupunkialueiden jakelulogistiikasta
(verkkokaupan jakelusta). Näihin teemoihin on perehdytty myös tiekarttatyössä ja
tullaan kiinnittämään huomiota myös toimenpiteiden kartoituksessa.
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8. Muut asiat (10 min)
Ei muita asioita.
9. Kierros jäsenten ajankohtaisista asioista (10 min)
Ei ajankohtaiskierrosta.
10. Seuraavan kokouksen ajankohta
*10.12.2020 klo 10-12.30 jolloin asioina mm. MAL-verkoston arviointi, TTS 2021,
Liikenne12 työn vaikutustenarvioinnit (Traficom) ja / tai valtakunnallinen liikennemalli.
Kokouksen jälkeen pidetään ”Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja
toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta (MIKSERI)” -hankkeen kick off.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30.

