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Muistio

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2022
Aika: pe 1.4.2022 klo 9.00-10.15
Paikka: TEAMSissa, linkki:
Microsoft Teams -kokous: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
Jäsenet:
Pj. Anne Jarva, asiantuntija, Kuntaliitto
Varapj. Paula Paajanen, yleiskaavap. Oulu
Olli Voutilainen, erityisasiantuntija, TEM
Kaisa Mäkelä, ympäristöneuvos, YM
Lotta Mattsson, erityisasiantuntija, VM
Tapio Ojanen, apulaisjohtaja Väylä
Asta Tuominen, verkostojohtaja, Traficom
(Mervi Karhula, liikenneneuvos, LVM tiedoksi)
Jarmo Lindén, johtaja, ARA
Juhani Hallasmaa, ylitarkastaja (ElyEPO)
Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY
Sirpa Joukainen, HSY
Juha Pasma, vs kaavoituspäällikkö, Joensuun kaupunki
Leena Rossi, kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja,
Jyväskylän kaupunki
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja, Kuopio
Olli Alho, kaupunkikehitysjohtaja, Lahden kaupunki
Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö, Oulun kaupunki
Mikko Nurminen, rakennusvalv. päällikkö Porin kaupunki
Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseutu
Jyrki Lappi, maankäyttöjohtaja, Turun kaupunki
Raine Mäntysalo, professori, Aalto/RYL

Varalla:
Katja Palonen, johtava asiantuntija, TEM
Olli Maijala, neuvotteleva virkamies, YM
Anna Saarlo, johtaja, Väylä
Suvi Jousmäki, ekosysteemin rakentaja, Traficom
Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA
Risto Rauhala, yksikön päällikkö (ElyVAR)
Riikka Aaltonen, liikennesuunnittelija, HSL
Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylän kaupunki
Tero Piippo, yhteysjohtaja, Kuopion kaupunki
Petri Honkanen, maankäyttöjohtaja, Lahden kaupunki
Mika Uolamo, kaavoitusarkkitehti, Oulun kaupunki
Janne Vartia, elinkeinopäällikkö, Porin kaupunki
Tapani Touru, liikennejärjestelmäpäällikkö,
Kaisu Kuusela, seutusuunnitt.päällikkö, TKS
Andrei Panschin, yleiskaavainsinööri, Turun kaupunki
Hanna Mattila, yliopistonlehtori, Aalto/RYL
Johanna Vilkuna, liik.asiantuntija, Kuntaliitto
Mervi Hemminki, Kuntaliitto

Verkoston koordinaatio
Kati-Jasmin Kosonen, sihteeri, kehittämispäällikkö
Eero Purontaus, suunnittelupäällikkö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
Pj. Anne Jarva avasi kokouksen 9.04
2. Edellisen kokouksen (2.2.2022) muistion hyväksyminen ja keskeisten asioiden kertaus

2

https://mal-verkosto.fi/ohjausryhman-kokoukset-2022-2/
Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen muistion
3. Verkoston ajankohtaiset asiat
(15 min)
Tilannekatsaus hankkeista
•
•

Perus-Skene: VN TEAS-hanke: Aalto, SYKE, MAL-verkosto
Hankkeen 4. työpaja 23.3.2022, loppuseminaari kesäkuussa 2022

•
•

Kilometrit katuverkolle: Traficom & MAL-verkosto
Hankkeen käynnistys, konsulttitarjouspyyntö liikkeelle

•
•

Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit-hanke (asiakohta nro 5)
Kokouksen jälkeen Aloituswebinaari, 1.4.2022 klo 10.30-12 Teamsissa:
https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2022/kaupunkiseutusuunnittelunuudet-mallit-vertaistuki-ja-hyvat-kaytannot-hanke

Talouskatsaus (alkuvuosi 2022)
•

Talouden toteuma tammi-helmikuu 2022

Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi
Päätös: Ohjausryhmä merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi
4. Elinvoimaiset kaupunkiseudut -teemaverkoston tilannekatsaus
(15 min)
Valtioneuvoston 29.6.2021 (VN/6528/2021-TEM-108) päätöksen mukaan MALverkosto saa käyttöönsä 550.000 € rahoitustukea Kaupunkiseuduille elinvoimaa
integroivasta kaupunkiseutusuunnittelusta ja tiedolla johtamisesta hakemuksellaan
vuosille 2021 -2023. MAL-verkoston koordinaatio kattaa vaadittavan 20 % oma- ja
ulkoisen rahoituksen tavoitteen verkoston seutujäsenyyksistä. Verkoston
ehdotuksessa integroidaan elinvoimanäkökulma ja tiedolla johtaminen
kaupunkiseutusuunnittelun perusteisiin ja kaupunkiseutujen erityispiirteisiin.
MAL-verkoston teemaverkoston ohjausryhmänä toimii MAL-verkoston
ohjausryhmä. Siten Teemaverkoston edistymistä seurataan ohjausryhmän toimesta
säännöllisesti.
MAL-verkoston koordinaatio esitteli toukokuussa (25.5.21) Teemaverkostohakemuksen sekä elokuussa (27.8.21) tarkennetun rahoitushakemuksen
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ministeriön osoittamalle rahoitusviranomaiselle eli Pirkanmaan liitolle. Verkoston
ohjausryhmän evästyksellä täydennetty rahoitushakemus jätettiin Pirkanmaan
liittoon ohjeen mukaisesti 31.8.2021. Hakemusta täydennettiin
yhteishankehakemuksella 31.1.2022. Tarkennettuja neuvotteluita
yhteishankesopimuksesta ja hakemuksen sisällöistä on käyty Pirkanmaan liiton ja
yhteishankkeen osatoteuttajien Tampereen yliopiston ja SYKE:n kanssa.
Elinvoimaiset kaupunkiseudut- kokonaisuus sisältää useita temaattisia osioita,
johon haemme case-seutuja MAL-verkoston jäsenistöstä. Tavoitteena on, että
mahdollisuuksien mukaan jokainen seutu tai kaupunkijäsen voisi osallistua omia
tarpeitaan vastaavaan osahankkeeseen Tavoitteenamme on, että mahdollisuuksien
mukaan jokainen seutu tai kaupunkijäsen voisi osallistua omia tarpeitaan vastaavaan
osahankkeeseen.
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi teemaverkoston ajankohtaisen
tilanteen.
Päätös: Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi teemaverkoston ajankohtaisen tilanteen.

5. Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit, vertaistuki ja hyvät käytännöt hanke
(30 min)
MAL-verkoston kumppanuushanke vuodelle 2022 on Kaupunkiseutusuunnittelun
uudet mallit, vertaistuki ja hyvät käytännöt-hanke. Hankkeen
yhteistyökumppaneita ovat YM, TEM, valtion liikennehallinto, Kuntaliitto sekä
kaupunkiseudut. Kumppanuushanke linkittyy verkoston Elinvoimaiset
kaupunkiseudut teemaverkoston hankkeeseen nro IV. Vertaistuki-hankkeen
keskiössä ovat:
•
•
•
•
•

kaupunkiseutujen vertaistuki seututasoisen suunnittelun onnistumisissa ja
haastekohdissa,
poikkisektoraalisuus sekä elinkeinoyhteistyön vahvempi kärki,
yhteydet valtakunnalliseen ja alueelliseen liikennejärjestelmätyöhön ja
kestävän liikkumisen edistämiseen sekä ilmastotyöhön,
laajenevat suunnittelun teemat ja tasot, kuntayhteistyön,
kansalaisosallistamisen syventäminen suunnittelussa,
seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin uudet muodot.

Hankekokonaisuus sisältää kolme osiota: I taustatietokartoituksen kansainvälisine
hyvine käytäntöineen (Kuntaliitto ja MAL-verkoston koordinaatio), II
Vuorovaikutuksen kehittämisosion (vuorovaikutuskonsultti, kaupunkiseudut) sekä
III Hyvien käytäntöjen oppaan ja suositusten laatimisen (Kuntaliitto, MAL-verkoston
koordinaatio). Osion I mukainen taustatietokartoitus on käynnistynyt. Sen osana
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toteutetaan kysely kaupungeille ja seuduille on valmisteilla. Hankkeen
aloituswebinaari pidetään 1.4.2022 klo 10.30-12.00 verkossa.
Tavoitteena on saada mukaan MAL-sopimusseudut sekä ja 2 keskikokoista näiden
ulkopuolista MAL-verkoston jäsenseutua (Joensuu ja Kotka ovat ilmoittautuneet).
Hankkeen kokonaisarvo on arvo 79 500 euroa vuodelle 2022, josta Ym:n osuus
MAL-verkostolle on 30 000 euroa, Kuntaliiton 20 000 euroa ja Teemaverkosto
rahoitus elinkinoyhteistyön kehittämiseksi 30 000 euroa (Hanke IV).
Kokouksessa käydään kierros jäsenseutujen seudullisen suunnittelun tilanteesta,
minkälaisia seudullisen suunnittelun välineitä ja suunnitelmia seuduilla on ja
minkälaisia suunnitelmia, rakennemalleja, yhteensovitustöitä ja kehityskuvia
seuduilla on laadinnassa juuri nyt.
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee hankkeen tilannekatsauksen ja seutujen
suunnittelutilanteen tiedokseen.
Päätös: Ohjausryhmä merkitsee hankkeen tilannekatsauksen ja seutujen
suunnittelutilanteen tiedokseen.
Elinvoimaiset kaupunkiseudut -teemaverkoston tilannekatsaus

Lahti: Luonnokset kaupunkiseutusuunnitelmasta on työn alla. Valmista odotetaan tulevan kesäkuussa
Linkki kaupunkiseutusuunnitelmaan ja rakennemalliin.
Jyväskylä: Maaliskuun lopussa järjestettiin ensimmäinen Seutufoorumi, jossa suunniteltiin millä
rakenteella jatkossa tehdään seutuyhteistyötä. Linkki MAL-kehityskuvaan. Tavoitteena luoda tiedolla
johtamisen ja strategisen suunnittelun väline Seudulla panostetaan erityisesti viherrakenteeseen.
Jyväskylä osallistuu mielellään kaupunkiseutusuunnitteluhankkeeseen.
Helsinki: MAL 2023 suunnitelman laadinta käynnissä. vaikutusten arviointi ekasta luonnoksesta. Ei
juuri mitään vaikutusta vaikutuksen arvioinnin mukaan. Yhteistyö hyvää.
Joensuu: Seudullisen yleiskaava 2020:n päivittämisestä käydään keskustelua kuntajohtajien kanssa.
Tavoitteena luoda seudullinen oikeusvaikutteinen yleiskaava.
Oulu: Seudullinen kehityskuva 2030+ on hyväksytty. Kärkitoimenpiteitä edistetään. Tavoittena
käynnistää seuraavaksi liikennejärjestelmäsuunnitelma ja kehittää liikenteen ja maankäytön yhteisiä
skenaarioita. Kokonaisuuteen liittyy myös joukkoliikennestrategia ja lähijunaliikenne. Asemanseututyö
keskustassa etenee Senaatin ja Oulun kaupungin välillä. Asemakaavaluonnos nähtävillä.
Kuopio: Kaupunkiseutusuunnitelman luominen on keskeinen toimenpide Kuopion MAL-sopimusta. 10
vuotta sitten luotiin seudulle oma rakennemalli, jota päivitetään. Päivitystä tehdään yhdessä
liikennejärjestelmäsuunnitelman ja maakuntakaavan kanssa. Suunnitelmaan sisältyy kolme
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skenaariota, joiden avulla tarkoitus luoda perusteltu kasvun suuntaus seudulla. Tavoiteaikataulussa
suunnitelma valmistuu syyskuussa
Turku: Rakennemallin esiselvitys käynnissä. Viherverkostoselvitys tehdään Varsinais-Suomen liiton
kanssa (ekologiset käytävät). Seutusopimus päivitetään seuraavalla MAL-sopimuskaudella. Turun
seudun joukkoliikenneyhtiö Föli laajenee Paimioon ja Maskuun.
Pori: Seudullinen kaavoitus käynnistyy uudestaan maakuntakaavan kanssa. Vt-2
liikennekäytäväsuunnitelmaa implementoidaan kolmen kunnan kanssa. Seudullisesti tärkeitä
suunnittelukohteita: meri- ja maatuulivoimapuisto/maatuulivoimapuistot sekä seudullinen
matkakeskus.

6. Muut asiat
Kaupunkifoorumi Kuopiossa 25-26.8.2022
Kuntamarkkinat 14.-15.9.2022, https://kuntamarkkinat.fi/
7. Seuraavien kokouksen ajankohdat
Kesäkokous järjestetään Helsingissä 10.6 klo 12.30-15.00
Syyskuun kokous 9.9.2022 klo 9.30-12.00

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.18

