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HELI SUURONEN MUKAAN MAL-KOORDINAATIOON 

Liikennevirasto ja MAL-verkosto ovat käynnistäneet 
Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hank-
keen, jonka tavoitteena on yhdessä kaupunkien 
kanssa edistää kestävän liikkumisen palveluiden 
leviämistä kuluttajien käyttöön. Hankkeessa on 
esimerkkeinä neljä kaupunkiseutua, joissa paneu-
dutaan eri teemoihin: Jyväskylän seutu keskittyy 
yhteiskäyttöautoihin, Lahti pyöräpysäköintipalve-
luihin, Tampere julkisesti maksettujen henkilö-
kuljetusten avaamiseen yritysten työasiointi-
matkoille ja Turku kaupunkilogistiikkaan.

Lisätietoja hankkeesta ja 25.9. järjestetyn Kaupunki
seutujen kestä vien liikkumis palveluiden foorumin 
materiaalit osoitteessa www.malverkosto.fi.

POLKUJA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN PALVELUIHIN

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hank-
keen puitteissa on perustettu Facebook-ryhmä, joka 
toimii keskustelukanavana ja kehittämisverkos-
tona. Ryhmään voit liittyä tämän linkin kautta.

MAL-verkoston koordinaation henkilövahvuu teen 
on liittynyt hallintotieteiden maisteri Heli Suuro-
nen Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta. 
Heli Suuronen toimi verkoston harjoittelijana 
kesällä 2016 ja työsti silloin Digitaalisten palvelujen 
liittäminen maankäytön suunnitteluun -selvityksen 
sekä jatkoi samasta teemasta graduun: Palvelujen 
digitalisoimisen jännitteet maankäytön suunnitte-
lussa: http://tampub.uta.fi/handle/10024/101787

Helin tehtävänä koordinaatiossa on avus-
taa BEMINE- yh teis kehittämishankkeessa sekä 

val mis   tella Tulevaisuuden kaupunkiseudut Asumi-
sen digitaaliset palvelut -hanketta. Teemaan liittyy 
myös marras-joulukuun vaihteessa järjestettävä 
MAL-verkoston ja ARAn yhteinen (Seudullisen) 
Asuntopolitiikan ja asuntotuotannon ohjelmoinnin 
seminaari. 

Lisätiedot:
heli.suuronen@tampereenseutu.fi, 040 846 8127

HANKKEET

Panostamme MAL-verkostossa tiedottamiseen. Tervetuloa lukemaan uusittua  verkostokatsausta.
 
MALverkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Mukana vuonna 2017 on 17 
kaupunkia tai kaupunkiseutua, Liikennevirasto sekä Liikenne ja viestintäministeriö, Työ ja elinkeinoministeriö, Ympäristö
ministeriö sekä Valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA, Aaltoyliopisto sekä Suomen Kuntaliitto.

http://www.mal-verkosto.fi
https://www.facebook.com/groups/1150246601785440/
http://tampub.uta.fi/handle/10024/101787
mailto:heli.suuronen@tampereenseutu.fi


MAL-verkosto käynnisti elokuussa Bio- ja kierto-
talouden maankäyttöulottuvuudet kasvavilla 
kaupunki seuduilla -hankkeen. 
 
Hanke liittyy hallituksen biotalousstrategian 
toimeenpanoon. Strategian tavoitteena on luoda 
Suo meen kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden 
ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnyt-
tää uutta liiketoimintaa sekä kotimaahan että 
kansainvälisille markkinoille. 
 
MAL-verkoston tilaaman hankkeen toteuttaa Ram-
boll. Selvitämme hankkeessa kasvavien kaupunki-
seutujen kierrätys-, bio- ja teollisuuspuistojen 
maankäyttökysymyksiä sekä tarkastelemme 
nykyisen suunnittelujärjestelmän toimivuutta. 
Annam me kehittämissuosituksia bio- ja kierto-
talous/teollisuuspuistojen näkökulmasta.

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT: MAANKÄYTÖSTÄ VAUHTIA 
BIO- JA KIERTOTALOUDEN KASVULLE

Uudet teollisuuspuistot, biojalostamot, muut 
bioalan yritykset ja alihankintaketjut kasvavat 
ja niillä on paljon liiketoiminnallista potentiaa-
lia. Hankkeessa onkin keskeistä selvittää, kuinka 
liiketoiminnan tarpeet ja yhdyskuntarakenteen 
hallinta voidaan sovittaa yhteen, kun kaupunki-
mainen ympäristö ja rakenne tiivistyy. 
 
Hankkeen tarkastelukohteiksi on valittu Lahden 
seudun kierrätyspuisto -hanke, Porin Peittoon kier-
rä tys  puisto, Tampereen kaupunkiseutu: 3kulma 
Industrial Park sekä Kotka-Haminan seudun 
Heinsuon alue. Työ valmistuu tammikuun (2018) 
lop puun mennessä.

Lisätiedot: 
tero.piippo@tampereenseutu.fi, 0400 388735

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT: DIGITALISAATIO 
KAUPUNKISUUNNITTELUSSA 

MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut 
-hankkeen osana toteutetaan vuoden 2017 lop-
puun mennessä alue- ja rakennussuunnittelun 
digitaalisuuteen liittyvä kokonaisuus, jonka työ-
nimenä on 3DYKS – kaupunkisuunnittelun digitali-
saatio. Konsulttina on WSP Finland Oy. 
 
Tavoitteena on kerätä tietoa ja muodostaa näke-
mys digitalisaation vaikutuksesta aluesuunnit-
teluun ja rakentamiseen. Aihetta käsitellään 
case-esimerkkien avulla täydennysrakentamis-
hankkeiden, uusaluesuunnittelun ja aluekehit-
tämisen näkökulmista.
 
Työssä on neljä sisältöteemaa: 
• nykytilan kartoitus ja kuvaus 
• digitalisaation tuoma muutos kaavoituksen 

tietovirtojen hallintaan
• tietovirrat rakennushankkeen suunnittelu-ja 

lupaprosesseissa 
• visio uuden sukupolven digitaalisesta 

rakentamisen ohjaamisesta. 
 

Työssä huomioidaan MRL:n uudistus ja ns. Inspire-
direktiivi (paikkatietojen yhteentoimivuus), 
3D kiinteistö tietojärjestelmä sekä avoimen datan-
käytön mahdollisuudet. Työ valmistuu kuluvan 
vuoden loppuun mennessä.

Lisätiedot:
leena.rossi@jkl.fi, 0407419187
tero.piippo@tampereenseutu.fi, 0400388735.
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BEMINE rakentaa yhdessä URMI-hankkeen kanssa 
kaupungistumisen tulevaisuuspolkuja

BEMINE järjestää yhdessä toisen STN kaupungistu-
mishankkeen URMIn (Urbanization, Mobilities and 
Immigration) kanssa kaupungistumisen tulevai-
suus -foorumin ke-to 1.-2.11.2017 klo 10:00-16:00 
Helsingin Kalasataman Kellohallissa. Foorumi on 
avoin kaikille kiinnostuneille. Tapahtuma on kaksi-
päiväinen, mutta kumpaankin osioon voi osallistua 
myös erikseen. Ilmoittautuminen molempiin
päiviin tapahtuu oheisen Lyyti-linkin kautta
25.10.2017 mennessä. https://www.lyyti.in/
suomikaupungistuu-kaupungistuukosuomi

Suomi kaupungistuu! – päivänä 1.11.2017 kau-
pungistumista tarkastellaan yhdyskuntarakenteen 
nykykehityksen ja tulevaisuuden epävarmuuksien 
hallinnan kautta. Samalla keskustellaan siitä, mil-
laisia muutoksia päätöksentekoon, lain säädäntöön 

MALPE-KOORDINAATIOSTA INTEGROIVAAN VISIOINTIIN: 
KAUPUNGISTUMISEN DYNAMIIKKAA TUTKIVA 
YHTEISKEHITTÄMISHANKE 2016-2019

ja politiikkaprosesseihin tulisi tehdä, jotta kaupun-
kiseutujen kehitys olisi kestävää. Päivän aikana 
keskustellaan myös miten MALPE-työskentelyä 
tulisi kehittää BEMINE-konsortion alustavien tut-
kimustulosten valossa. Päivän ohjelmasta vastaa 
http://bemine.fi/. 

Kaupungistuuko Suomi? -päivänä 2.11. katse koh-
distetaan kaupungistumisen tulevaisuuden ajurei-
hin ja siihen, miten kaupungistumisen mekanismit 
ja dynamiikat ovat muuttuneet ja tulevaisuudessa 
muuttuvat. Päivän aikana työstämme yhdessä 
kaupungistumisen tulevaisuuspolkuja. Päivän 
ohjelmasta vastaa URMI http://urmi.fi/

Lisätietoja antavat:
raine.mantysalo@aalto.fi
johannes.mikkonen@demoshelsinki.fi
katijasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

BEMINE

Miltä näyttää suomalaisen kaupungistumisen tulevaisuus? Miten Suomen aluerakenne muuttuu tulevaisuu-
dessa? Millaisia haasteita tulevaisuus tuo tullessaan suomalaisille kaupunkiseuduille? Millaisin politiikkatoi-
min näihin muutoksiin pitäisi varautua? 

MUUT TAPAHTUMAT

• TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANNON SUUNNITTELU - ARA:n, Kuntaliiton ja MAL-verkoston 
yhteisseminaari 13.12.2017, Hotelli Arthur Helsinki 

• Raideliikenne ja maankäyttö 29.11.2017, Hotelli Ilves Tampere
• Seuraava MAL-verkoston ohjausryhmä 28.11.2017 
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www.bemine.fi
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