
 MAL-HANKKEIDEN TULOSSEMINAARI  

Aika: 4.12.2012 klo 9.30-16.30 

Paikka:  Kulttuuritalo Telakka, 2. ja 3. kerros, Tullikamarinaukio 3, Tampere  
kartta, kotisivut: http://telakka.eu/ 

 

Vuoden 2012 lopussa on päättymässä moni verkoston hanke. On aika kuulla hankkeiden tuloksia ja 

välittää niitä kuntien ja seutujen hyödynnettäväksi. Seminaarissa kuullaan myös hankkeissa 

mukana olleiden kohdekaupunkien ja -seutujen viestejä. Tarkempi ohjelma on seuraavalla sivulla. 

 

Maapaikka I: Maaseutumaisten alueiden maankäytön ja palveluiden paikkatietopohjaisen suunnittelun kehittäminen. 

Hankkeessa on tuotettu monikerroksellinen paikkatietopohjainen rakentamisen ohjauksen malli ja konsepti siitä, 

miten mallia voi soveltaa eri seuduilla. Malli on yhdistelmä paikkatietoon perustuvia rakennettavuusvyöhykkeitä, 

verkostoihin perustuvia vyöhykkeitä sekä niiden synteesinä muodostuvia ja paikkatiedolla perusteltavissa olevia 

tarkoituksenmukaisuusvyöhykkeitä. Hankkeessa on koottu myös kansainvälistä tietoa sekä tietoa maaseudun 

maankäytön ja palveluiden suunnittelussa hyödynnettävän paikkatiedon nykytilasta Suomessa. Hankkeessa ovat olleet 

mukana Kotkan-Haminan seutu, Kouvola, Mikkelin seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen 

kaupunkiseutu ja Ylä-Pirkanmaan seutu. Hanke on kuulunut myös DEMO-verkoston toimintaan, 

www.demoverkosto.fi. 

Vyöhykesuunnittelu kaupunkiseutujen hajarakentamisen hallinnassa. Hankkeessa on tuettu kolmea erityyppistä 

prosessia, joissa on pyritty vahvistamaan hajarakentamisen hallinnan politiikkaa ja maankäytön suunnittelua. 

Pietarsaaren ja Tampereen seutujen sekä Jyväskylän kaupungin esimerkit osoittavat, että vyöhykkeiden avulla voidaan 

ohjata rakentamista eri tavoin niin strategisen seutusuunnittelun kuin yleiskaavoituksen osana. Hankkeessa on 

laadittu lisäksi katsaukset hajarakentamisen hallinnan nykytilaan Suomessa ja kansainvälisiin esimerkkeihin 

yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemisestä.  

RAJATON: Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittaminen. Hankkeessa on tuotettu malleja 

yhteensovittamisen prosesseiksi kunnan ja kuntien väliseen maankäytön ja palveluiden suunnitteluun. Hankkeessa on 

ollut mukana Oulun kaupunki vuoden 2013 alussa voimaan tulevan liitoksen kokonaisuudessa sekä kuntien raja-

alueiden suunnittelu Joensuussa ja Kontiolahdella sekä Tampereella ja Kangasalla. Malleissa nousee esiin 

prosessinhallinta ja maankäytölliset jäsennykset. 

Lisäksi esittelyssä ovat Kymppi-Moni -hankkeen (Jyväskylän kaupunki kumppaneineen) alustavat tulokset, MAL-

verkoston käynnissä oleva yritysvuorovaikutuksen sparraus sekä asumisen kehittämishankkeiden kartoitus. 

 

Lisätietoa: Kimmo Kurunmäki 040 5793396 ja Kati-Jasmin Kosonen 040 1952852, 

etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi, www.mal-verkosto.fi. 

http://maps.google.fi/maps?f=q&source=s_q&hl=fi&geocode=&q=telakka&sll=61.49728,23.777418&sspn=0.014069,0.033388&ie=UTF8&ei=Cs0HSv_kDqDNjAfqzd3TDA&cd=1&z=15&iwloc=A
http://telakka.eu/
http://www.mal-verkosto.fi/


 Ohjelma 

 

9.30 Kahvit, Telakan 2. kerros 

 

Seminaari 3. kerroksen teatterisalissa 

10.00 Seminaarin avaus. Apulaispormestari Timo Hanhilahti, Tampereen kaupunki 

10.10 Maapaikka I. Raine Mäntysalo, Karitta Laitinen, Janne Roininen, Emmi Oksanen, 
Aalto-yliopisto/YTK 

Case Salo, Timo Alhoke. 

Keskustelua 

 Vyöhykesuunnittelu. Heljä Aarnikko, Sito Oy 

Case Pietarsaaren seutu, Tampereen kaupunkiseutu ja Jyväskylän kaupunki. 
Kohteiden edustajat esittelevät. 

Keskustelua 

12.30 Lounas 

13.15 RAJATON. Kimmo Vähäjylkkä, AIRIX Ympäristö Oy 

 Case Uusi Oulu, Ojala-Lamminrahka (Tampere-Kangasala) ja Pilkko (Joensuu-
Kontiolahti). Kohteiden edustajat esittelevät. 

Keskustelua 

14.30 Kahvit 

14.45 Kymppi-Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia. Leena Rossi ja Anna Isopoussu, 
Jyväskylän kaupunki 

15.30 Asumisen kehittäminen, hankekartoitus, Simo Turunen, Tampereen kaupunkiseutu 

Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit. Panu Lehtovuori, Livady Oy 

16.20 MAL-verkosto uuteen vuoteen 

16.30 Glögit 1. kerroksen ravintolassa  


