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DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT

TP: Tulevaisuuden asuntotuotanto

• HANKE: Asunto-osuuskunta –
uusi rakentamisen ja asumisen 
malli - selvityshanke

• HANKE: Seudullisen 
asumiskatsauksen malli 
AsumisGIS -hanke

• HANKE: Asuinympäristön ja 
rakentamisen digitaalisuus 

• 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 (vrt. SEMI-
MALPE

• 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



HANKE: ”Asunto-osuuskunta – uusi rakentamisen ja asumisen malli”    

– selvityshanke www. rakli.fi, www.ptt.fi ja www.mal-verkosto.fi

• HANKE: ”Seudullisen asumiskatsauksen malli AsumisGIS” –hanke
www.mal-verkosto.fi/julkaisut/hankkeiden_loppuraportit

• UUSI V. 2018 HANKE: ”Asuinympäristön ja rakentamisen 
digitaalisuus” 

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

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

MAL-VERKOSTO TULEVAISUUDEN 
KAUPUNKISEUDUT

Tulevaisuuden asuntotuotanto työpaketti

http://www.ptt.fi/
http://www.mal-verkosto.fi/julkaisut/hankkeiden_loppuraportit


•

28.5.2014 TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI yhdessä 

Asuinalueiden kehittämisohjelman kanssa

Täydentämällä tiivistä ja toimivaa kaupunkirakennetta 

– Täydennysrakentamisen ratkaisut ja etenemispolut

21.10.2015 SEUDULLISEN ASUNTOPOLITIIKAN MAHDOLLISUUDET? 

Asuntopoliittinen seminaari yhteistyössä Kuntaliiton ja ympäristöministeriön 

kanssa

20.6.2016 KYMPPI-MONI seurantatapaaminen

13.12.2017 TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANNON SUUNNITTE-

LU - ARA:n, Kuntaliiton ja MAL-verkoston yhteisseminaari 

MAL-VERKOSTON ASUMISEEN LIITTYVÄT SEMINAARIT
JA TAPAHTUMAT



•

OHJELMA

9.15 Aamupala ja kahvi/tee

9.45 Tilaisuuden avaus ja tervehdyssanat, Tero Piippo, MAL-verkoston projektipäällikkö ja

Päivän puheenjohtaja Jarmo Lindén, johtaja, ARA 

10.00 ASUNTOPOLITIIKKA SEUDUILLA JA SEN TULEVAISUUS

Miksi asuntopolitiikkaa tarvitaan jatkossakin ja miten asuntopolitiikkaa ohjelmoidaan?

Mitä uutta maakuntauudistus ja muut isot uudistukset tuovat asuntopoliittisiin ohjelmiin?

Mitä voidaan ohjata nyt ja tulevaisuudessa? Miten kaupunkiseudut ryhmittyvät teemassa?

Miten MAL-työllä voidaan myös jatkossa helpottaa täydennysrakentamista ja kaupungistumisen paineita?

Ministeriöpuheenvuoro, Liisa Linna-Angelvuo, hallitusneuvos, Ympäristöministeriö 

Keskisuurten kaupunkien näkökulma, Ari Juhanila, asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki

MAL-kaupunkiseutujen näkökulmat 

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, Helsingin kaupunki 

Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö, Oulun kaupunki

Kuntaliiton puheenvuoro, Laura Hassi, asuntoasioiden asiantuntija, Kuntaliitto

= > KESKUSTELU

11.45 Tarjolla Hotelli Arthurin lounas 



•

 

12.45 UUSI ASUNTOTUOTANNON MALLI 

 

 Asunto-osuuskuntamalli kohtuuhintaisen asumisen ja sosiaalisen asuntotuotannon 

ratkaisuna, ideasta toteutukseen, Hannu Rossilahti, ylijohtaja, ARA  

  

13.10 SUUNNITTELUN TYÖKALUJA JA -VÄLINEITÄ: 

  

 Suunnittelijan digitalisaatio -3DYKS, Teemu Jama, arkkitehti, yksikön päällikkö WSP 

 KASSU-työkalu kuntien kokonaisvaltaisessa asumisen suunnittelussa  

Anna Strandell, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE 

 KIRA-digi – esimerkit:  

 Kunnat kuntoon, Topi Tiihonen, toimitusjohtaja, SkenarioLabs  

 Palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö, Lauri Heikkinen, 

 yliopettaja, Metropolia ammattikorkeakoulu  

 Pinspire yhteisöhankinta alusta, Joakim Breitenstein, Co-Finder, FIRA Hive 

14.10 Kahvit/ teet 

14.30  ESIMERKKEJÄ ENNAKOINTITYÖSTÄ JA ASUNTOTUOTANNON OHJELMOINNISTA 

 Kaupunkirakennesuunnittelua, väestöennusteita ja asuntotuotannon ohjelmointia 

Kuopion kasvun ja kehityksen tueksi  
Katri Hiltunen, asuntotoimen johtaja, Kuopion kaupunki 

 

Helsingin seudun MAL2019 työ, seudulliset visiot  

Mari Siivola, yleiskaavapäällikkö, Vantaan kaupunki (seudun Maankäyttötyöryhmä) 

 

Raitiotien maankäyttöskenaariot uuden asuntotuotannon pohjaksi, case Tampere 

Eero Kauppinen, suunnittelija, Ramboll 

 Keskustelu 

15.20  Seminaarin yhteenveto ja päätössanat 

15.30  Tilaisuus päättyy 


