
TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT     
KEHITTÄMISHANKKEIDEN 

TULOSTYÖPAJA

Tero Piippo 
projektipäällikkö

MAL-verkosto

14.6.2017 klo 9.45 - 15.50
Technopolis  Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Tampere 

(Häggman-sali) 



MAL-VERKOSTON SIDOSRYHMIÄ, 
RAHOITTAJAT JA JÄSENSEUDUT

Kansallinen kaupunkipolitiikka, 
verkoston ohry ja sidosryhmät

•YM, LVM, VM, TEM
•ARA, Liikennevirasto 
•Kuntaliitto, 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 (esittely 7.6)

MAL-verkoston kaupunkiseudut ja
keskuskaupungit (AIKO-rahoittajia)

http://www.kaupunkiseutu.fi/
bemine.fi


MAL-VERKOSTON TOIMINNAN 
KULMAKIVET

JOUSTAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA 
MUUNTUVA 

YHDYSKUNTARAKENNE 

PALVELUJEN DIGITALISAATIO

DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT

Toiminnot jäsentyvät 
kolmen kokonaisuuden 
kautta:

1. MAL-verkoston 
perustoiminta 

2. TEMin Alueelliset 
innovaatiot ja 
kokeilut 
toteutukseen sekä

3. Aalto konsortion 
Bemine – hanke 
(STN 
Kaupungistumisen 
dynamiikkaohjelma)



TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT 
- Elinvoimakunnat ja resurssiviisas 

yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa 

Valtioneuvoston ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” [AIKO] instrumentin
Kaupunkien teemaverkosto osuus 

www.kaupunkiseutu.fi

http://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 yhteisöllisyyttä, 
hanke/skenaario tai  
klinikkatyöskentely. 

• Seudulliset uudet käytännöt  
jakoon; tonttipäivät, 
asuntotuotantokatsaukset, 
rakennuttajaneuvottelut ym.

• Ikäystävällisten 
asuinympäristöjen ja –
kortteleiden mallit, sparraus ja 
hyvien käytäntöjen jako.

TP: Joustava maankäytön suunnittelu

• Digitaalisten palveluverkkojen 
integrointi maankäytön 
suunnitteluun, selvitys

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

• Liikenteen ja maankäytön 
yhteistyömenetelmien kartoitus ja 
kehittäminen, hanke

• Biotalouden ja kiertotalouden 
maankäyttöulottuvuudet, kartoitus 
ja profilointi

• Tulevaisuuden elinvoimakunnan, 
kaupunkiseudun ja maakuntatason 
valtakunnalliseen suunnittelu- ja 
valmistelutyöhön, keskustelu-
tilaisuudet, tiedonvälitys. 

TP: Asemanseuduille lisäarvoa

• Kehittyvät asemanseudut 
innovaatioalustoina, T&K-hanke

• Asemanseudut kansainvälisen 
liiketoiminnan kehitysalustoina, 
pilottikokonaisuus

• Asemanseutujen kehittäminen 
liikkumisvyöhykkeiden 
solmupisteinä, muuntojoustavat 
asemanseudut 

• Kansallis-kansainvälinen 
asemanseutuverkoston 
muodostaminen ja ylläpito.

TP: Liikennejärjestelmien digiloikka
• Uudet pysäköintiratkaisut osana 

älykkäitä liikennejärjestelmiä, 
kartoitus ja mallinnushanke

• Kestävän liikkumisen asema kuntien 
päätöksenteossa, selvitys

• Resurssiviisaan liikenteen 
suunnittelu: harvaan asutun alueen 
kutsuliikenne, kuljetusten yhdistely 
ja kuljetustarpeen vähentäminen 
digitalisaatiolla, nopeat selvitykset, 
hyvät käytännöt jakoon

• MaaS ja LaaS- sovellusten 
kehittämismahdollisuudet 
kaupunkiseuduilla, nopeat 
selvitykset, hyvät käytännöt jakoon

• Kestävän liikkumisen ja 
kaupunkiliikenteen 
verkostoyhteistyö, tiedonvälitys. 

Työpaketit 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

- KARTOITTAA JA LUODA  suunnitteluperiaatteita, ohjeita ja yhteistyökäytänteitä bio- ja kiertotalouden hankkeiden 
kytkeytymisestä maankäytön suunnitteluun ja sen prosesseihin monitasoisessa maankäytön suunnittelu ja  malpe-
yhteistyössä.

ARVIOIDA

- Millaisia suunnittelutapoja ja kaavamerkintöjä biotalouden ja kierrätyksen erilaiset toiminnat kaupungeissa, 
tuotanto- ja asuinalueilla tarvitsevat ja arvioida teollisuus- merkintöjen tavoin jaottelua haitaton, ympäristöhaittoja 
aiheuttava ja vaarallinen biotalouden toiminta.

- Biotalouden, kierrätyksen ja luontopohjaisten uusien ratkaisujen (ml. kaupunkien ja rakennusten viherrakenteiden 
kehittäminen) kytkeytymistä yhdyskuntarakenteeseen huomioiden myös terveysnäkökulmat.

- Miten biotalouden tuotannolliset luontoalueet jalostustoimintoineen tulisi yhteensovittaa kaupunkien eheään 
yhdyskuntarakenteeseen.

- Maankäytön suunnittelun, yhdyskuntatalouden sekä bio- ja kiertotaloushankkeiden liiketoimintamahdollisuuksien 
välisiä kytkentöjä. 

- Elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten  ja julkisen sektorin välisten sopimuskäytäntöjen toimivuutta ja 
kehittämistarpeita suhteessa maankäytön suunnittelun prosesseihin.

- Nykyisen lainsäädännön toimivuutta ja uudistamistarpeita maankäytön suunnittelun ja bio- ja kiertotalouden 
kytkennöissä.

SEKÄ TUOTTAA  

- (Politiikka)suosituksia miten hyvä maankäytön suunnittelu yhdistetään em. tavoiteet ja näkökulmat huomioiden bio-
ja kiertotalousyksikköjen ja teollisuuspuistojen perustamiseen ja laajentamiseen.



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

Työn sisältö
a) Nykytilakartoitus
- onnistuneita ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä 
- esiin nousevia teollisuuspuistojen maankäytöllisiä hidasteita ja esteitä sekä näiden 

parannusmahdollisuuksia
- miten toimia toisin ?
- kv-näkökulma mukana

b) Pilottikohteiden valinta ja arviointi
- Kotka-Hamina - teollisuuden sivuvirroista uutta liiketoimintaa
- Lahden seudun kierrätyspuisto –hanke
- Porin Peittoon kierrätyspuisto
- Tampereen kaupunkiseutu Kolmenkulman Eco-Industrial Park 
- Biotalouden toimintoja tyypitellään niiden mittakaavan ja toiminnan laadun mukaan. 

Pilottialueita hyödynnetään hankkeessa edelläkävijäseutu-vertaisoppimisen verkosto 
periaatteella. Pilottikohteiden tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään laajemmin 
hankkeen jälkeen Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston toiminnassa. 

c)  Työpajat

d) Suositukset



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

SUOSITUKSET

Laaditaan suosituksia uusista maankäytön suunnitteluperiaatteista, ohjeista ja 
toimintamalleista huomioiden kohdan 2 tavoitteet ja b-c osioiden tulokset mm. seuraavin 
näkökulmin:

- Miten yhdyskuntarakenteen hallinta ja uusien teollisuuspuistojen, biojalostamojen, 
muiden bioalan yritysten ja alihankintaketjujen kasvu- ja liiketoiminnalliset potentiaalit 
on yhdistettävissä kaupunkimaisen ympäristön ja rakenteen tiivistyessä?

- Bio- ja kiertotaloushankkeiden materiaalikierron yhdyskuntarakenteellisten 
kustannusvaikutusten ennakointi ja arviointi tavalla joka tuottaa kestävää ja 
taloudellista rakennetta kasvavilla kaupunkiseuduilla.

- Mitä uusia toimintatavan muutoksia tarvitaan huomioitaessa hankkeiden vaikutukset 
maankäytön suunnitteluun ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisen prosesseihin?

- Bio- ja kiertotalouden monitoimijaisten ja sektorien välisten sopimusten  ja 
yhteiskehittelyvälineistön kehittämistarpeet.

- Suositukset lainsäädännön uudistamistarpeista  maankäytön suunnittelun ja bio- ja 
kiertotalouden kytkennöissä.  



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

TAVOITEAIKATAULU

- Viimeinen käsittely MAL-verkoston ohryssä 6.6 ja sen jälkeen  
tarjouspyyntöjen lähettäminen konsulteille (Ramboll, Gaia, Pöyry ja 
SYKE)

- Konsulteilla n. 2 viikkoa aikaa toimittaa tarjous eli 20.6 mennessä

- Tarjousraadin (mal-verkoston koordinaatio + 
ulkopuolinen/ulkopuoliset) arviointipisteytys 21.-22.6.

- Seutujohtajan päätös valinnasta 28.6 mennessä.

- Valitusaika 14 vrk.

- Työn käynnistys elokuussa.



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

Hankkeen osapuolet 
Ympäristöministeriö, TEM, pilottiseudut: Kotkan-
Haminan seutu (Cursor Oy), Lahti, Pori ja 
Tampereen seutu (Tredea Oy) sekä MAL-verkoston 
jäsenverkosto tulosten hyödyntäjinä (17 kaupunkia 
tai seutua v. 2017) 

Huom. Hankkeen tarkempi työsuunnitelma löytyy MAL-verkoston sivuilta 
tämän työpajan aineistoista
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1497-
Tulevaisuuden_kaupunkiseudut_tyosuunnitelma_bio-
kiertotalous_ohry060617.pdf

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1497-Tulevaisuuden_kaupunkiseudut_tyosuunnitelma_bio-kiertotalous_ohry060617.pdf


KIITOS!
MAL-KOORDINAATIO

projektipäällikkö Tero Piippo
0400-388735

etu.suku@tampereenseutu.fi

erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen
040 -195 2852

etu.suku@tampereenseutu.fi

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

www.bemine.fi = > BEMINE hanke, STN

mailto:etu.suku@tampereenseutu.fi
mailto:etu.suku@tampereenseutu.fi
http://www.mal-verkosto.fi/
http://www.kaupunkiseutu.fi/
http://www.bemine.fi/

