
 

 

VERKOSTON JOULUKIRJE 2016 

 
 

 

OHJAUSRYHMÄ 
 
Verkoston ohjausryhmän pitkäaikainen puheenjohtaja Ritva Laine 
Kuntaliitosta antoi v. 2016 alusta verkoston ohjausryhmän viestikapulan 
seuraavalle eli Joensuun kaavoituspäällikölle Juha-Pekka Vartiaiselle. 
Kiitokset Juha-Pekka Vartiaiselle ja Anna-Maija Seppälälle kuluneesta 
vuodesta. Ohjausryhmän 29.11.2016 kokouksessa uudeksi 
puheenjohtajaksi nimettiin Jyväskylän kaupungin yleiskaavapäällikkö Leena 
Rossi ja varapuheenjohtajaksi johtaja Jarmo Linden ARAsta. 
Ohjausryhmässä on mukana seitsemän kaupunkiseutua verkoston 16 
jäsenseudusta. Verkostosopimus on laadittu vuosille 2016–2018.  
 
Seuraava kokous pidetään 7.2.2016 Kuntaliitossa. Kokouksessa käsiteltäviä 
asioita ovat ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma sekä Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut -teemaverkoston ajankohtaisasiat ja Strategisen 
neuvoston Kaupungistumisen dynamiikka -ohjelman BEMINE-hankkeen 
asiantuntijoille ja päättäjille vuonna 2017 suunnattu toiminta. 
Tulevaisuuden kaupunkiseudut AIKO-hankkeissa uusia avauksia ovat mm. 
Digitalisaatio hyvän suunnittelun ja ympäristön prosesseissa, Liikenteen ja 
maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus, Bio- ja 
kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kasvavilla kaupunkiseuduilla sekä 
Asemanseutujen verkkoportaalihanke. 
 

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT 
 
MAL-verkoston ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut”  -AIKO-hankkeen 
rahoituspäätös saatiin lokakuussa. Strategiset painotukset ulottuvat 
vuoden 2018 loppuun asti ja ne ovat perusta vuosittain laadittaville 
toiminta- ja taloussuunnitelmille. Hankehakemuksen näet tästä. 

 
HANKEJULKAISUT 
 
Asunto-osuuskuntamalli  
Asunto-osuuskuntamallia on selvitetty monen toimijan yhteistyönä, Raklin 
vetämänä ja Pellervon taloustutkimuksen toteuttaman syksyn mittaan. 
Tuloksena on ehdotus, jonka mukaan asunto-osuuskuntamalli sopisi 
suomalaiseen asumiseen ja mallina se toisi kaivattuja vaihtoehtoja 
asuntomarkkinoille. Lue selvityksestä lisää täältä.  
 
Digitaalisten palvelujen liittäminen maankäytön suunnitteluun  
Heli Suurosen tekemä selvitys pureutui digitaalisiin strategioihin 
maankäytön ja palveluverkkosuunnittelun yhteistyönä. Raportti on 
luettavissa täältä.  
 
 
 
 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut 
AIKO-hankkeiden työpajat 

MAL-gis: paikkatietopohjainen 
asumiskatsausmallin 
yhteiskehittelytyöpaja 10.1.2017, 
klo 12:30–16:00, Tampere, 
Pakkahuoneenaukio 2 (Rambollin 
toimisto) 

Uudet pysäköintiratkaisut osana 
älykästä liikennejärjestelmää 
11.1.2017 klo 8:30–12:00 HSL:n 
Seutusali, Opastinsilta 6 A 
(katutaso), Helsinki 

Asemanseutujen yritysidea  
-roadshow kevätkaudella 

Profiloitujen elinkeinoalueiden 
kehittäminen -seminaari Seinäjoella 
huhti-toukokuun vaihteessa. 

 

Seminaarit                                                                      

BEMINE-hankkeen 
sidosryhmäfoorumi Urban Forum 2: 
”Breaking the paths” maaliskuun 
viimeisellä viikolla Helsingissä. 

Asemanseutujen 
kehittämiskonseptit - 
yhteisseminaari ELIAS- ja 
pääkaupunkiseudun SMART-MR 
hankkeiden sekä Liikenneviraston 
kanssa loppukeväästä. 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut 
Teemaverkoston hankeseminaari 
kevätkaudella 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1347-Tulevaisuuden_kaupunkiseudut_hakemus_Pirkanmaanliitto_29082016.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/ajankohtaista/234/asunto-osuuskuntamallia_selvitetty_monen_toimijan_yhteistyona_syksyn_mittaan
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1386-MAL-verkosto_Suuronen_palveluverkot_taitto_291116.pdf


 

 

Kehittämisaluemenettely  
 
Tavoitteena oli analysoida kehittämisaluemenettelyn hyödynnettävyyttä sekä luoda viitekehystason 
prosessikuvaus menettelyn hyödyntämiseksi sekä tunnistaa kehityskohtia menettelyn parantamiseksi. 
Loppuraportti löytyy tästä. 
 

BEMINE-HANKE 
 
Kaupunkiseutujen suunnittelua tutkivassa ja kehittävässä BEMINE-hankkeessa tuotetaan analyyseja ja 
työkaluja, joilla MALPE (maankäyttö, asuminen, liikkuminen, palvelut ja elinkeino) -koordinaatiosta saadaan 
aiempaa integroivampaa, visionäärisempää ja yhteistyöhön perustuvaa. 
Hanke käynnistyi alkusyksystä Re-define-aloitusseminaarissa. Syksyn mittaan eri aloilta ja organisaatioista 
tulevat tutkijat ovat muodostaneet poikkitieteellisiä tutkimusryhmiä ja käynnistäneet 
yhteistutkimushankkeita.  Syksyn aikana valmistuneesta tilannekuvaraportista pääset lukemaan, millaisia 
haasteita kaupungistumisen hallintaan ja ohjaamiseen liittyy. Tutkimuksen tekeminen ja yhteistyö 
sidosryhmien kanssa jatkuu ensi vuonna.  Helmikuussa 2017 kolmepäiväisessä tutkijaseminaarissa 
työstetään eteenpäin poikkitieteellisiä yhteistyöhankkeita. BEMINE on myös esillä ystävänpäivänä 
14.2.2017 järjestettävässä STN-hankkeiden yhteisessä seminaarissa Musiikkitalossa teemalla ”Urbanisaatio 
ja älykaupungit”.  
 
BEMINE-hankkeen uutiskirjeen voit tilata täältä. Hankkeen ajankohtaisimmat kuulumiset löydät blogista 
sekä Twitteristä. 
 

MUU INFO 
 
- MAL-verkoston koordinaatiolla on uudet toimitilat Tampellassa. Uusi osoite on:  

Kelloportinkatu 1 C, 33100 Tampere (käynti 1 B-rapusta)  

- Tulevaisuuden kaupunkiseudut AIKO-verkkosivut www.kaupunkiseutu.fi 

- Asemanseutu-portaali julkaistaan helmikuussa os. asemanseutu.fi 
- BEMINE-hankkeen sivut bemine.fi 
- seuraa sosiaalisessa mediassa: @TeroPiippo @iinasank @bemine_project 

 
 
 
 
 
 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1293-Selvitystyo_Kehittamisaluemenettely_Loppuraportti_03052016_Newsec.pdf
http://bemine.fi/re-define-kaupunkisuunnittelun-kasitteet-ja-polkuriippuvuudet/
http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ohjelmat-ja-hankkeet/ohjelmat-2016-2019/kaupungistuva-yhteiskunta/malpe-koordinaatiosta-integroivaan-visiointiin/
http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ohjelmat-ja-hankkeet/rakkaudesta-tieteeseen/
http://winlandtutkimus.us14.list-manage2.com/subscribe?u=fea2619556e95637f0c2fa1cf&id=3584f0d3f6
http://bemine.fi/blogi/
file:///C:/Users/iinasank/Downloads/twitter.com/bemine_project
http://www.kaupunkiseutu.fi/
http://bemine.fi/
https://twitter.com/TeroPiippo
file:///C:/Users/iinasank/Downloads/twitter.com/iinasank
file:///C:/Users/iinasank/Downloads/twitter.com/bemine_project

