
 

 

 5.6.2017 

 

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT     

KEHITTÄMISHANKKEIDEN TULOSTYÖPAJA 
 
 

 

Aika: 14.6.2017 klo 9.45 - 15.50  

Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Tampere (Häggman-sali)  

 

MAL-verkosto järjestää kesäkuussa kehittämishankkeiden esittelytilaisuuden ja tulostyöpajan. Tilaisuus 

liittyy TEMin Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -ohjelmaan kuuluvan Tulevaisuuden kaupunkiseudut -

kehittämiskokonaisuuden toteutukseen. Keskeistä on vertaisoppiminen ja sellaisten uusien 

toimintatapojen arviointi, joilla kehittämishankkeiden tulokset saadaan optimaalisesti levitettyä MAL-

verkoston jäsenseutujen tarpeisiin. Tilaisuudessa esitellään myös uusia vuoden 2017 puoliskolla 

toteutettavia kehittämishankkeita. Osallistujat jakaantuvat kaikille yhteisen osuuden jälkeen 

kiinnostuksensa mukaan työpakettien mukaisiin osioihin.  

 

Päivän sparraajana toimii kaupunkiseutujen verkostoitumisen ja kaupunkipolitiikan asiantuntija Janne 

Antikainen MDIstä.   

 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston hankkeet esittelyssä: 

 

ASEMANSEUTUJEN TYÖPAKETTI 

Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa - Selvitys asemanseutujen kehittämisen esimerkeistä ja 

malleista osana kaupunkikehitystä ja raideliikenteeseen perustuvaa liikkumista  

 

TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANTO 

MAL-GIS Seudullinen paikkatietopohjainen asumiskatsausmalli 

Asunto-osuuskunta - Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli 

 

LIIKENNEJÄRJESTELMIEN DIGILOIKKA 

Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää 

Tutkimus kestävän liikkumisen asemesta poliittisessa päätöksenteossa KELIPO 

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin (uusi hanke) 

 

JOUSTAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU (kokonaisuuden uudet hankkeet) 

Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja 3DGIS-aluesuunnittelun menetelmäkokeilut 

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus 

Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kasvavilla kaupunkiseuduilla 

 

Ilmoittautuneille toimitetaan ennakkomateriaalia ja opastus ryhmätyöskentelyyn viikolla 23.   

 

Lisätiedot  
Tero Piippo, tero.piippo@tampereenseutu.fi, 040 038 8735 

Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 195 2852 

Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki, Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, leena.rossi@jkl.fi, 014 266 5050 
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OHJELMA  
 

9.45 Aamukahvit/ teet   

10.15  Avaussanat ja päivän tavoitteet 

 Tero Piippo, MAL-verkoston projektipäällikkö, Leena Rossi, ohjausryhmän pj  

 Valtion näkökulma Alueelliset innovaatiot ja kokeilut kokonaisuuden 

toteutukseen ja vaikuttavuuteen 

 Petra Stenfors, ylitarkastaja, TEM 

10.45  Verkostoista virtaa  

 Miten saadaan kehittämisohjelmilla ja -hankkeilla enemmän vaikuttavuutta tulevaisuuden 

kaupunkiseutujen MALPE-kehittämisessä 

 Janne Antikainen, kehitysjohtaja, MDI  

11.15 Tiiviit hanke-esittelyt, tuloksia 1. toimintavuodelta 

 Tanskan asemanseutujen kehittämistoimenpiteet, Olli Voutilainen 

 MAL-GIS Seudullisen asumiskatsauksen malli, Henri Lahtinen, Ramboll 

 Asunto-osuuskunta - uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli, Heidi 

Forsström-Tuominen, PTT 

 Kestävä liikkuminen kuntien päätöksenteossa KELIPO, Tapio Kinnunen, Strafica 

 Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää, Leena 
Gruzdaitis, Trafix  

 Lyhyt katsaus uusista, meneillään olevista hankkeista 

 

Sparraava keskustelu 

12.30 Lounas Ravintola Aleksis  

13.15  Ryhmäkeskustelut: vertaisoppiminen ja kokemusten vaihto, tulokset levitykseen 

 Tavoite: Arvioidaan kehittämishankkeiden tuloksia ja niiden merkitystä, vertaisoppimista 

ja levittämistapoja eri alueiden, organisaatioiden ja kohderyhmien näkökulmista. 

Keskustelut ryhmittäin: 

 Asemanseudut 

 Tulevaisuuden asuntotuotanto 

 Liikennejärjestelmien digiloikka 

 Joustava maankäytön suunnittelu 

 

 Kahvi- ja verkostoitumistauko (14.00) 

 

14.45 Työpajan keskeiset huomiot vertaisoppimiseen ja levitykseen 

 Purku työryhmittäin  

Tulokset hyötykäyttöön - sparraava keskustelu parhaimmista menettelytavoista  



 

 

15.45  Loppusanat ja päivän päätös, Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseutu 

15.50  Junille 

 


