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MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ 6.6.2017 

MAL-verkoston ohjausryhmä kokoontui ti 6.6.2017 Ympäristöministeriön tiloihin Helsingin keskustaan. 
Kokouksen teemana olivat ajankohtaiset avaukset liikennesektorilta. Teemasta alustivat Teija Snicker-
Järvinen Liikennevirastosta, Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriöstä, Johanna Vilkuna Kuntaliitosta sekä Sini 
Puntanen HSL:stä.  

Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston keväällä päättyneet hankkeet  

MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston Tulevaisuuden monimuotoinen 
asuntotuotanto-osiossa on saatu päätökseen Jyväskylän seudun asumiskatsaus (MAL-GIS hankkeen 
kohdealue), Asemanseutujen kehittäminen osiossa Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa (Olli 
Voutilainen, YM:n julkaisusarja). Liikennejärjestelmien digiloikka-osuudessa on toteutettu ja julkaistu 
skenaariopuut tulevaisuuden pysäköintitarpeiden muutoksista (linkki raporttiin). 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston uudet hankkeet 

Jyväskylän kaupungin ja SAFA:n esittelemä 3DGIS- aluesuunnittelun menetelmäkokeilut- hanke on edennyt 
kilpailutusprosessissa valitun konsultin (WSP) kanssa työohjelman tekovaiheeseen. Bio- ja kiertotalouden 
maankäyttöulottuvuudet kasvavilla kaupunkiseuduilla-hanke on parhaillaan kilpailutusvaiheessa. Työn on 
tarkoitus käynnistyä elokuussa 2017 ja päättyä 31.1.2018 mennessä. Liikenteen ja maankäytön 
yhteistyömenetelmä-hanketta työstetään MAL-koordinaation voimin, valtion liikennesektorin ja 
kohdekaupunkien tukemana kesällä 2017. Hanke-ehdotukset löydät ohjausryhmän kokousaineistoista. 

BEMINE-hanke: kaupunkiseutusuunnittelun ja - kehittämisen tietotarvekartoitus 

BEMINE Tietotarvekyselyn on toteutettu kevään aikana. Vastauksia saatiin 111. Kyselyn tehtävänä oli 
kartoittaa paikallistason MALPE-toimijoiden kokemuksia ja käsityksiä nykyisistä tietokäytännöistä ja 
kestävyyden mittamaisesta strategisessa suunnittelussa ja kehittämisessä. Seuraava BEMINE foorumi 
järjestetään PKS- alueella 1.11.2017. Foorumin teemana ovat skenaariot ja tulevaisuuspolut. Lisää: bemine.fi 

MAL-verkoston tilaisuudet 

MAL-verkosto järjesti yhdessä HSY:n, Liikenneviraston, Tekesin, VR Groupin ja Ympäristöministeriön kanssa 
Asemanseudut 2017 - Vähähiiliset kaupunkielämän ytimet-seminaarin ke 7.6.2017 VR:n Kokouskeskuksessa 
Helsingin päärautatieasemalla. Tilaisuuden keskiössä olivat erilaiset vähähiilisen ja tiiviin kaupunkirakenteen 
suunnitelmat, raideliikenteen solmupisteiden kehittämissuunnitelmat sekä eri sektoreiden ja organisaatioiden 
toimenpiteet vähähiilisyyden tavoittamiseksi. Seminaarin yhteydessä julkaistiin myös Liikenneviraston, HSY:n 
ja MAL-verkoston yhteinen asemanseutu.fi-sivusto. Tilaisuuden aineistot löytyvät täältä.  

MAL-verkosto järjesti ke 14.6.2017 Tampereella 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. Tilaisuuden aineistot löytyvät täältä. 

Verkoston tulevia tapahtumia 

 Liikenneviraston liikennejärjestelmäpäivä 30.8.2017, Hki 

 Kuntamarkkinat ovat 13.–14.9.2017  

 FCG: Liikenne ja maankäyttö 4.-5.2017, Kuntatalolla  

 ARA: Yhdyskuntien uudistaminen -seminaari 23.–25.10.2017 

 BEMINE foorumi 1.11.2017, teemana skenaariot ja tulevaisuuspolut  

 3DGIS-hankkeen loppuseminaari 22.11.2017. 

Seuraava kokous: 22.8. klo 12.00–14:30 VM:n kokoushuoneessa Tienhaara, Mariankatu 9, HKI. 

Lisätietoja: Tero Piippo, puh. 0400 388 735; Kati-Jasmin Kosonen 040 195 2852, etu.suku@tampereenseutu.fi 

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/KymppiR2017/jyvaskylan_seudun_asumiskatsaus.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80033
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1489-HSL_julkaisu_7-2017_MAL-verkosto_29052017.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.bemine.fi/
http://www.asemanseutu.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/asemanseudut_2017_-_seminaari_7.6.2017_paarautatieasema
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/tulevaisuuden_kaupunkiseudut_tulostyopaja_14.6.2017_tampereella

