
                     KOKOUSTIEDOTE 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ 7.2.2017 
 

TERVETULOA MAL-verkoston ohjausryhmän kokoustiedotteen pariin. MAL-verkoston ohjausryhmän 
tehtävänä on ohjeistaa ja antaa syötteitä verkoston koordinaatiolle ja edistää kaupunkiseutujen strategista 
seudullista suunnittelua kaupunkiseutujen ja valtion yhteistyössä ja muita sidosryhmiä kuunnellen. 
Ohjausryhmä kokoontuu vuosittain 5-6 kertaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii seutujäsenten ja 
varapuheenjohtajana valtio-osapuolen edustaja. Vuoden 2017 puheenjohtajana toimii yleiskaavapäällikkö 
Leena Rossi Jyväskylän kaupungilta ja varapuheenjohtajana johtaja Jarmo Lindén ARAsta.  
 

BEMINE-hanke: kaupunkiseutusuunnittelun ja -kehittämisen tietotarvekartoitus 

BEMINE-tietotarvekyselyn tarkoituksena on kartoittaa seututason MALPE-toimijoiden omia kokemuksia ja 
käsityksiä nykyisistä tietokäytännöistä ja tietämyksen hallinnasta. Samalla tarkoituksena on tuottaa näkemystä 
siitä, millaisena toimintana MALPE nähdään suhteessa muuhun kaupunkiseutujen strategiseen suunnitteluun 
ja kehittämiseen. Kyselyn toteutusaika on helmi-maaliskuun vaihteessa. Kyselyn vastauksia esitellään 
seuraavassa BEMINE-hankkeen sidosryhmäfoorumissa 30.3.2017 Musiikkitalolla. Lisätietoja: Pia Bäcklund, 
Tampereen ylipisto JKK, BEMINE-hanke (etu.suku@uta.fi), bemine.fi 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut -teemaverkoston MAL-GIS paikkatietopohjainen 
asumiskatsausmalli 

MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston Tulevaisuuden monipuolinen asuntotuotanto -
kehittämiskokonaisuudessa tuotetaan helmikuun aikana paikkatietopohjainen asumiskatsausmalli, jota 
voidaan soveltaa kaupunkiseutujen asumisen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Lisätietoja löydät 
täältä. 

Rahoituspäätös Tulevaisuuden kaupunkiseudut -teemaverkoston 3DGIS-hankkeelle 

Ohjausryhmä päätti osarahoittaa 3DGIS-kehittämishanketta enintään 30.000 €. Tarkoituksena on tunnistaa, 
koordinoida ja kehittää suunnittelun asiantuntijoiden, kiinteistö- ja rakentamisalan, viranomaisten ja tutkimus- 
ja kehitystoimijoiden välistä yhteistyötä aluesuunnittelun, hankekehityksen, rakennussuunnittelun ja näitä 
tukevien viranomaisprosessien digitalisaatiossa. Hanke-ehdotus löytyy tästä. Lisätiedot: Leena Rossi, 
Jyväskylän kaupunki (etu.suku@jkl.fi). 

Kestävän liikkumisen edistäminen verkostossa: Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hanke  

Ohjausryhmä päätti osarahoittaa Liikenneviraston esittämää Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -
hanketta enintään 30.000 €. Hankkeessa etsitään kaupunkiseutujen kanssa yhteistoiminnallisin menetelmin 
konkreettisia kehittämispolkuja, joilla saadaan syntymään kannattavaa liiketoimintaa kestävän liikkumisen 
kuluttajapalveluista ja sitä kautta integroitua kyseiset palvelut osaksi seutujen kestävää liikennejärjestelmää. 
Työ käynnistetään kilpailutuksella helmi-maaliskuun vaihteessa. Täydennetty työsuunnitelma esitellään 
huhtikuun kokouksessa. Lisätiedot: Teija Snicker-Järvinen, Liikennevirasto (etu.suku@liikennevirasto.fi). 

Seuraavat kokoukset: 4.4.2017 klo 12.00-14.30 Tampereella, kokouskeskus Pellava (kokoustila Tammer-Koski) 
ja 6.6.2017 klo 12.00-14.30 Ympäristöministeriössä (kokoushuone Honka). 

Muita tulevia tapahtumia 

 *BEMINE: Evidenssistä päätöspolkuihin -sidosryhmäfoorumi, 30.3.2017 Musiikkitalo, Helsinki 
 *Asemanseutujen kehittäminen resurssiviisaina alueina, 7.6.2017, VR Auditorio Helsinki 
 
Lisätietoja: Tero Piippo, puh. 0400 388 735; Kati-Jasmin Kosonen 040 195 2852, etu.suku@tampereenseutu.fi 

mailto:etu.suku@uta.fi
http://bemine.fi/
http://www.kaupunkiseutu.fi/tapahtuma/mal-gis-tyopaja-10-1-klo-12-30-16-00-paikkatietopohjainen-asumiskatsausmalli/
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1428-3DGIS_MAL-verkosto_hanke-ehdotus07022017.pdf
mailto:etu.suku@liikennevirasto.fi

