
      Kokoustiedote 2/2017 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ 4.4.2017 

MAL-verkoston ohjausryhmä kokoontui ti 4.4.2017 Tampereelle Tampellaan. Kokouksessa oli esillä sekä 
verkoston isäntäorganisaation toimintamalli ja uusi seutustrategia että varsinaiset kokousasiat.   

Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä 
liikennejärjestelmää  

MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston Liikennejärjestelmien digiloikka on toteutettu 
hanke pysäköintitarpeen tulevaisuuden ennakoinnista. Konsulttiryhmän vetäjä, Juhani Bäckström esitteli 
hankkeen keskeiset päätelmät ja suositukset kaupungeille. Esittelydiat löydät täältä. 

Asemanseutujen kehittäminen: Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa  

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Liikennevirasto, Ympäristöministeriö ja MAL-verkosto rahoittivat talvella 
2016-2017  työn nimeltä: ”Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa - Selvitys asemanseutujen 
kehittämisen esimerkeistä ja malleista osana kaupunkikehitystä ja raideliikenteeseen perustuvaa liikkumista”. 
Selvityksen tekijä FM Olli Voutilainen esitteli keskeisiä huomioita ja oppia suomalaisille 
asemanseutukaupungeille. Selvitysraportti julkaistaan YM:n julkaisusarjassa kevään 2017 aikana. Esitysdiat 
löydät tästä.  

Hanke-esittelyt Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston uusista avauksista 

Ohjausryhmä otti kantaa 3DGIS-hankkeen sekä Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet sekä Liikenteen 
ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen hankkeiden suunnitteluvaiheeseen ja työsuunnitelmiin. 
Jyväskylän kaupungin ja SAFA:n esittelemä hanke etenee konsultin kilpailutukseen. Bio- ja kiertotaloushanke 
sekä Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmä-hankkeissa tarkennetaan case-kaupunkiseutujen tarpeet 
ja kohteet ja tuodaan tarkennetut suunnitelmat kesäkuussa päätettäviksi. Hanke-ehdotukset löytyvät tästä. 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston Tulosseminaari 14.6.2017 Tampereella 

MAL-verkosto järjestää ke 14.6.2017 Tampereella Technopolis Yliopistonrinteellä Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut teemaverkoston ensimmäisen vuoden toiminnan esittelyn ja tulostyöpajan. Tilaisuuden 
tarkoituksena on mahdollistaa jäsenistön vertaisoppiminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. 
Työpajaosuuden keskeisenä sisältönä on toteutettujen hankkeiden ja toimintatapojen arviointi ja 
kehittäminen. Ohjelma löytyy tästä. Lisätietoja Tero Piippo ja Kati-Jasmin Kosonen 
(etu.suku@tampereenseutu.fi). 

BEMINE-hanke: Evidenssistä päätöspolkuihin foorumin pidettiin 30.3.17 Musiikkitalolla 

BEMINE - kohti viisaampia kaupunkiseutuja hankkeen kevään yhteiskehittämisfoorumi pidettiin to 30.3.2017 
Musiikkitalossa. Foorumissa työstettiin MALPE-suunnittelun tueksi eri sektoreiden intressejä ja tavoitteita 
yhteennivovia kaupunkisuunnittelumalleja ja aloitettiin yhteisen MALPE-työkalun hahmottaminen. Lisätiedot: 
konsortiojohtaja Raine Mäntysalo, Aalto yliopisto, BEMINE-hanke, (etu.suku@aalto.fi), bemine.fi 

Seuraava kokous: ti 6.6.2017 klo 12.00 - 14.30 Ympäristöministeriön kokoushuoneessa Honka. 

Muita tulevia tapahtumia 

 *Bisnestä oikeille paikoille- seminaari, Ravintola Alma, Seinäjoki ma 15.5.2017 klo 11.30-16 
 *Asemanseudut 2017 - seminaari, HSY, Liikennevirasto, Ympäristöministeriö, MAL-verkosto, VR 
 Group, ke 7.6.2017 klo 12-16, VR Auditorio, päärautatieasema    
 
Lisätietoja: Tero Piippo, puh. 0400 388 735; Kati-Jasmin Kosonen 040 195 2852, etu.suku@tampereenseutu.fi 
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