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Kuinka	rakennat	profiloituja	ja	
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MAL-VERKOSTON	SIDOSRYHMIÄ,		
RAHOITTAJAT	JA	JÄSENSEUDUT	

Kansallinen	kaupunkipoli@ikka,	
verkoston	ohry	ja	sidosryhmät	

• YM,	LVM,	VM,	TEM	
• ARA,	Liikennevirasto		
• Kuntalii=o,	ELY,	
• Aalto-yliopisto	
• Tekes,	SYKE	ja	muita	t&k-tahoja	

OHJELMAT	JA	HANKKEET:	
*TULEVAISUUDEN	KAUPUNKISEUDUT	
kaupunkiseutu.fi	2016-2018	
*STN	TUTKIMUSHANKE	BEMINE		
bemine.fi	2016-2019	
*ASEMANSEUDUT	(jatkuvaa)	
asemanseutu.fi	(esi=ely	7.6)	

MAL-verkoston	kaupunkiseudut	ja	
keskuskaupungit	(AIKO-rahoi=ajia)	



	

		


	
	

MAL-VERKOSTON	TOIMINNAN		
KULMAKIVET	

JOUSTAVA	MAANKÄYTÖN	SUUNNITTELU	JA	
MUUNTUVA	 

YHDYSKUNTARAKENNE	 

PALVELUJEN	DIGITALISAATIO 

DIGILOIKKA	JA	ÄLYKKÄÄT	
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT 

Toiminnot	jäsentyvät	
kolmen	kokonaisuuden	
kau=a:	
	
1.  MAL-verkoston	

perustoiminta		
2.  TEMin	Alueelliset	

innovaa@ot	ja	
kokeilut	
toteutukseen	sekä	

3.  Aalto	konsor@on	
Bemine	–	hanke	
(STN	
Kaupungistumisen	
dynamiikkaohjelma)	



	
		
	
	
	

TULEVAISUUDEN	KAUPUNKISEUDUT		
-	Elinvoimakunnat	ja	resurssiviisas	

yhdyskunta	kaupungistuvassa	Suomessa		
	
		


Val@oneuvoston	”Alueelliset	innovaa@ot	ja	kokeilut”	[AIKO]	
instrumen@n	

	Kaupunkien	teemaverkosto	osuus		
	

www.kaupunkiseutu.fi	
	
	



DIGILOIKKA	JA	ÄLYKKÄÄT	
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT	

	
	
	
	

	
	

TP:	Tulevaisuuden	asuntotuotanto	
•  Asunto-osuuskunta	–	uusi	

rakentamisen	ja	asumisen	malli	-	
selvityshanke	

•  Seudullisen	asumiskatsauksen	
malli,	AsumisGIS,	hanke	

•  Asumisen	digitaaliset	palvelut,	
digitaalisuudesta	yhteisöllisyy=ä,	
hanke/skenaario	tai		
klinikkatyöskentely.		

•  Seudulliset	uudet	käytännöt		
jakoon;	tonepäivät,	
asuntotuotantokatsaukset,	
rakennu=ajaneuvo=elut	ym.	

•  Ikäystävällisten	
asuinympäristöjen	ja	–
kor=eleiden	mallit,	sparraus	ja	
hyvien	käytäntöjen	jako.	

	
	

TP:	Joustava	maankäytön	suunniYelu		
•  Digitaalisten	palveluverkkojen	

integroin@	maankäytön	
suunni=eluun,	selvitys	

•  Periaatekaavoituksen	uudet	
mallinnukset	ja	GIS-menetelmä-
kokeilut,	hanke	

•  Liikenteen	ja	maankäytön	
yhteistyömenetelmien	kartoitus	ja	
kehi=äminen,	hanke	

•  Biotalouden	ja	kiertotalouden	
maankäyYöuloYuvuudet,	kartoitus	
ja	profiloin@	

•  Tulevaisuuden	elinvoimakunnan,	
kaupunkiseudun	ja	maakuntatason	
valtakunnalliseen	suunni=elu-	ja	
valmistelutyöhön,	keskustelu-
@laisuudet,	@edonvälitys.		

	

	
	
	
	
	

TP:	Asemanseuduille	lisäarvoa	
•  Kehi=yvät	asemanseudut	

innovaa@oalustoina,	T&K-hanke	
•  Asemanseudut	kansainvälisen	

liiketoiminnan	kehitysalustoina,	
piloekokonaisuus	

•  Asemanseutujen	kehi=äminen	
liikkumisvyöhykkeiden	
solmupisteinä,	muuntojoustavat	
asemanseudut		

•  Kansallis-kansainvälinen	
asemanseutuverkoston	
muodostaminen	ja	ylläpito.	

	
TP:	Liikennejärjestelmien	digiloikka	
•  Uudet	pysäköin@ratkaisut	osana	

älykkäitä	liikennejärjestelmiä,	
kartoitus	ja	mallinnushanke	

•  Kestävän	liikkumisen	asema	kun@en	
päätöksenteossa,	selvitys	

•  Resurssiviisaan	liikenteen	
suunni=elu:	harvaan	asutun	alueen	
kutsuliikenne,	kuljetusten	yhdistely	
ja	kuljetustarpeen	vähentäminen	
digitalisaa@olla,	nopeat	selvitykset,	
hyvät	käytännöt	jakoon	

•  MaaS	ja	LaaS-	sovellusten	
kehi=ämismahdollisuudet	
kaupunkiseuduilla,	nopeat	
selvitykset,	hyvät	käytännöt	jakoon	

•  Kestävän	liikkumisen	ja	
kaupunkiliikenteen	
verkostoyhteistyö,	@edonvälitys.		

Työpake@t	2016	–	2018.		

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT 
ELINVOIMAKUNNAT,  RESURSSIVIISAS 

YHDYSKUNTA 

Teemaverkostosparraus ja vertaistyöskentely 
Verkostoyhteistyö kansallisten & kansainvälisten kumppaneiden kanssa



MAL-VERKOSTON	AIKO-RAHOITTEINEN	HANKE:	BIO-	JA	KIERTOTALOUDEN	
MAANKÄYTTÖULOTTUVUUDET	KASVAVILLA	KAUPUNKISEUDUILLA		

		
							TAVOITTEET	

	

-  Kartoi(aa	ja	luoda	suunni(eluperiaa(eita,	ohjeita	ja	yhteistyökäytänteitä	
bio-	ja	kiertotalouden	hankkeiden	kytkeytymisestä	maankäytön	
suunni(eluun	ja	sen	prosesseihin	monitasoisessa	maankäytön	suunni(elu	ja		
malpe-yhteistyössä.	

-  Arvioida	maankäytön	suunni(elun,	yhdyskuntatalouden	sekä	bio-	ja	
kiertotaloushankkeiden	liiketoimintamahdollisuuksien	välisiä	kytkentöjä.		

-  Arvioida	elinkeinoelämän,	tutkimuslaitosten		ja	julkisen	sektorin	välisten	
sopimuskäytäntöjen	toimivuu(a	ja	kehi(ämistarpeita	suhteessa	
maankäytön	suunni(elun	prosesseihin.	

-  Arvioida	nykyisen	lainsäädännön	toimivuu(a	ja	uudistamistarpeita	
maankäytön	suunni(elun	ja	bio-	ja	kiertotalouden	kytkennöissä.			

-  Tuo(aa	(poli?ikka)suosituksia	miten	hyvä	maankäytön	suunni(elu	
yhdistetään	bio-	ja	kiertotalousyksikköjen	ja	teollisuuspuistojen	
perustamiseen	ja	laajentamiseen.	



MAL-VERKOSTON	AIKO-RAHOITTEINEN	HANKE:	BIO-	JA	
KIERTOTALOUDEN	MAANKÄYTTÖULOTTUVUUDET	KASVAVILLA	
KAUPUNKISEUDUILLA.		

Työn	sisältö	
	
a)  Nyky@lakartoitus	
	
b)	Piloekohteiden	valinta	ja	arvioin@	
-  Kotka-Hamina	-	teollisuuden	sivuvirroista	uu=a								
liiketoimintaa	

-  Lahden	seudun	kierrätyspuisto	–hanke	
-  Porin	Pei=oon	kierrätyspuisto	
-  Tampereen	kaupunkiseutu	Kolmenkulman	Eco-
Industrial	Park	ja	Tarastenjärvi	/	Hiedanranta	

	
c)		Työpajat	
	
d)	Suositukset	
	



MAL-VERKOSTON	HANKKEITA	JA	TYÖPAJOJA	PÄIVÄN	TEEMAAN	
LIITTYEN	

HANKE:	Yritysvuorovaikutuksen	
toteutus	ja	konsep@t	
MAL--suunniYelussa.	Tavoi=eena	
oli		
	
-  au=aa	MAL-verkoston	

jäsenkaupunkeja	ja	
kaupunkiseutuja	tuomaan	
yritysten	ja	liiketoiminnan	
näkökulmia	osaksi	yleispiirteistä	
kaupunki--	ja	
kaupunkiseutusuunni=elua	

-  päästä	vuoropuheluun	
kuntakehi=äjien	ja	
yritysedustajien	kesken	rii=ävän	
aikaisessa	vaiheessa,	ennen	
konkreeesten	
suunni=elukohteiden	
lausuntovaiheita.		



		
Kotkan-Haminan	seudun	Yritysvuorovaikutuksen	
konseptoin@	ja	toteutus	nivoein	osaksi	Pohjoista	
kasvukäytävää	ja	investoin@vyöhyke=ä	teemojen	
osalta.		
	
Työpajat	
	
"Mistä	investointeja	Kotkan-Haminan	
seudulle?"												
Tilaisuuden	tavoite	on	väli=ää	@etoa	Kotkan-
Haminan	seudun	suunni=elusta	ja	antaa	
yrityksille	mahdollisuus	kertoa	maankäytön	
suunni=eluun	lii=yvistä	tarpeistaan	ja	
toiveistaan.	Miten	syntyy	kv.	investoin@en	
kannalta	vetovoimaisia	paikkoja?	Mikä	houku=aa	
investoimaan?	Millaisia	teemoi=aisia	vyöhykkeitä	
seudulla	on	tai	voisi	olla?		Millaista	kehitystä	ei	
haluta?	Työpajan	ja	hankeen	tavoi=eena	oli	
valmistella	seudullinen	teemasuunnitelma	osaksi	
seudun	strategista	yleiskaavaa.		
	
Toinen	yritysvuorovaikutustyöpaja	"Karhula-
Jumalniemi	ja	Haminan	keskusta	
–	kauppa	ja	kansainväliset	investoinnit".	
	

KOTKAN-HAMINAN	SEUTU	-	KANSAINVÄLISET	INVESTOINNIT	SEUDULLE	



16.5.17	

Seutuhallitus	14.12.2016	
Valtuustot	2/2017	

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia




Ta
m
pe

re
en

	k
au

pu
nk

is
eu

tu
	–
		

yh
de

ss
ä	
te
ke
m
is
en

	e
de

llä
kä
vi
jä
	

ka
ns
ai
nv
äl
in
en

	ä
ly
kk
ää
n	
ka
sv
un

	
ke
sk
us
		

Lisää	kilpailukykyä	

Kasvulle	kestävä	
rakenne	

Hyvinvoiva	yhteisö	

Hyvä	saavute=avuus	

Houku=eleva	osaamis-	ja	innovaa@oympäristö	

Monipuolinen	elinkeinorakenne	

Aluetalou=a	vahvistava	yri=äjyys-	ja	
työllisyyspoli@ikka		

Toimiva	yhdyskuntarakenne	

Rajaton	sijoi=umisalue	

Tasapainoiset	asuntomarkkinat	

Älykäs	ja	helppo	asioin@	

Hyvinvoivat	kuntalaiset	

1. Strategian visio, päävies@t ja tavoiAeet

Osallistava	toimintaympäristö	



16.5.17	

Kuntajohtajat	

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia
Toteutusohjelman ehdotus
 



KASVULLE	KESTÄVÄ	RAKENNE/	RAJATON	SIJOITTUMISALUE	
Strategia:	Luomme	yhtenäistä	ja	kansainvälises?	vetovoimaista	sijoi(umisympäristöä	yritysten	
synnylle	ja	kasvulle.	Tunnistamme	seudun	sisäiset	vahvuudet	ja	hyödynnämme	niitä	erilaisten	
toimijoiden	sijoi(umiseen.		

TOIMENPITEET	2017-2020	
	
1.  Lisätään	elinkeinopoli@ikan	ja	yhdyskuntasuunni=elun	

vuorovaikutusta	laa@malla	elinkeinojen	seudullinen	
vetovoimaprofiili	yritysten	sijoi=umisen	ja	kasvun	
tukemiseen.		

2.  Suunnitellaan	ja	toteutetaan	kuntarajoilla	alueita	
yrityselämän	tarpeisiin:	Kolmenkulma,	Rusko,	
Tarastenjärvi.	

	
	
	

TOTEUTUSVASTUU	
	
1.  Seututoimisto,	kunnat,	

Tredea,	elinkeinoelämä	

2.  Nokia,	Tampere,	Ylöjärvi	
Kangasala	



 
  
 
  
 
 

KIITOS! 
MAL-KOORDINAATIO 

 
 

projek@päällikkö Tero Piippo 
0400-388735 

etu.suku@tampereenseutu.fi 
 

erikoissuunniAelija Ka@-Jasmin Kosonen 
040 -195 2852 

etu.suku@tampereenseutu.fi 
 
 

www.mal-verkosto.fi = > mal-verkoston perustoiminta 
www.kaupunkiseutu.fi = > Tulevaisuuden kaupunkiseudut, AIKO instrumenU  

www.bemine.fi = > BEMINE hanke, STN 
 
 
 
 
 
 



