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12.30 Avaus  
Tero Piippo, projektipäällikkö, MAL-verkosto 
 
12.40 Liikenneviraston näkökulma 
Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämishankkeet  
Kari Ruohonen, ylijohtaja, Liikennevirasto 
 
13.00 Kaupunkien näkökulma 
Tikkurilan kokonaisvaltainen kehittämishanke 
Asta Tirkkonen, Vantaan kaupunki  
Tampereen Asemakeskus-hanke, Tero Tenhunen, Tampereen kaupunki 
Kaupunkikierros: Joensuu, Kouvola, Oulu, Pori, Salo, Seinäjoki & Turku, Uudenmaan liitto, Pirkanmaan 
liitto, lyhyet esittelyt asemanseudun kehittämisen tilanteesta kaupungeittain/liitoittain  
Keskustelu 
 
15.00 Kehittämisen ja tutkimuksen näkökulma 
Työpaja ja ryhmäkeskustelut (ennakkotehtävä) 
Asemanseutujen keskeiset kehittämishaasteet ja kipukohdat, uuden tiedon, toimintatapojen tai 
yhteistyömallien tarve, keskustelua, ideointia, kokemusten vaihtoa.  
 
Fasilitaattoreina Ari Hynynen, TTY/ Arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio EDGE & Jari 
Kolehmainen, Tay/JKK, Seinäjoki 
 
16.30 Loppukeskustelu ja yhteenveto 
16.45 Tilaisuus päättyy, lähtö junille 



ASEMANSEUDUT MAL-VERKOSTON TOIMINNASSA 
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MAL-verkosto tukee kaupunkiseutujen MAL-työtä nostamalla esiin ja sparraamalla 

seutujen ajankohtaisia yhdyskuntarakenteen yhteensovitusprosesseja sekä tukemalla 

valtion ja kaupunkiseutujen MALPE-aiesopimusmenettelyn ja Kasvusopimusmenettelyn 

kehittämistä keskustelutilaisuuksia, seminaareja, sparraustilaisuuksia ja työpajoja 

järjestämällä.    

  
A. Asemanseutujen kehityshankkeiden yhteensovittaminen 

kaupunkikehityshankkeisiin,  valtakunnallinen vertaistuki, raideliikenteen, asumisen 
ja palvelujen yhteistarkastelu, matkaketjujen sujuvoittaminen raideliikenteen 
asemille ja seisakkeille, pysäköintitarkastelut 
  

Asemanseutujen kokonaisvaltaiset hankkeet; koko verkosto/ kasvusopimukset & 
seutukohtaiset tarpeet 
Liityntäpysäköinti, matkaketjut, sekoittuneet toiminnot 
Kansainvälinen vertaistuki 



TYÖPAJAN TAVOITTEET 

 
 Jaetaan kokemuksia, kipupisteitä ja hyviä käytäntöjä asemanseutujen ja 

keskustan ratapiha-alueiden kehittämishankkeiden osalta (aineistoja www.mal-
verkosto.fi)  

 = > Asiantuntijatietovarannon hyödyntäminen ja toisilta oppiminen 

 
   Saadaan näkemystä siitä, miten kehitetään asemanseutuja liikenteen 
solmukohdista (nykytilanne) uuden sukupolven ”Smart Station” –alueiksi 
 
  Ennakkotehtävän purku (asemanseutujen kehittämisen tavoitteet, suunnittelu- 
ja hankintaprosessit) 
 = > Nostot laajemmalle syksyn seminaarille 
 = > Yhteisten nimittäjien löytäminen, analyysi, pohjatyö ja valmistelu 
 yhteiselle kehittämishankkeelle 
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ASEMANSEUTUJEN MERKITYS KOROSTUU ENTISESTÄÄN   

 Kytkennät valtion (mm. lp-selonteko)  ja kaupunkien 
strategiaprosesseihin 

 Asemanseutujen kehittäminen on keskeinen MAL-aiesopimusten 
ja kasvusopimusten osa (vrt. esim. Tampere) 

 - kasvusopimusten tärkein yhteinen kehittämiskohde  asemanseutujen ja      

ratapihojen kehittäminen 

 - yhteinen valtion ja kaupunkien intressi 

(kestävä kaupunkirakenne, joukkoliikenteen tukeminen, matkakeskukset    
jne.) 

 - hajaantunut maanomistus kasvun esteenä 

 - uusi yhteistyöelin (VM valtion maanomistajien  yhteistyöryhmä) 

 = > tavoitteena valtion toimenpiteiden koordinointi ja aikaansaada uusia 
ratkaisuja asemanseutujen kehittämiseksi yhteistyössä kaupunkien 
kanssa www.mal-verkosto.fi  



OMIA HUOMIOITA KAUPUNKIEN ASEMANSEUTUJEN 
AINEISTOISTA 

 Kaupunkien visio asemakeskuksista toiminnallisena, kaupallisena 
ja ihmisvirtojen solmukohtana  

 - asemien rooli muuttuu ja se vaikuttaa samalla palvelujen 
kehittämistarpeisiin ja toimenpiteisiin 

- asema-alueen tarkastelu yhtenä kokonaisuutena 

 - asemat rakennetun ympäristön osana 

 - keskeinen osa kaupunkikuvaa ja brändiä 

 - kaupallisten investointien kohde 

 Monista asemanseuduista tulossa myös merkittäviä 
työpaikkakeskittymiä 
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MUTTA TOISAALTA……. 

www.mal-verkosto.fi  

Asemanseutujen kehittäminen 
vaatii lähitulevaisuudessa 
merkittäviä investointeja. 
 
Arvio tavara- ja 
henkilöratapihojen  
kehityskuvasta, puutteista, 
priorisoiduista toimenpiteistä 
sekä tärkeimmistä kehittämis- ja 
korjausinvestointitarpeista v. 
2035 asti. 
 
Rahoitus ? 



 VALMISTAUTUMINEN TYÖPAJAAN 

• Työpajan tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia sekä tunnistaa eri 
asemanseutujen yhteisiä kehittämishaasteita, tietotarpeita ja  yhteisten 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden teemoja.  

• Osallistujien etukäteisvalmistautuminen orientoi työskentelyyn ja syventää 
osallistujien keskinäistä vuorovaikutusta.  

**** 
• Vastaa seuraavien kahden kalvon kysymyksiin parhaiten tuntemasi 

asemanseudun näkökulmasta.  
• Täydennä viimeiseen kalvoon nimesi ja yhteystietosi sekä asemanseutu, 

jonka kehittämistä vastauksissasi arvioit. Voit myös antaa muuta palautetta.  
• Lähetä täydentämäsi kalvosarja 12.5. mennessä sähköpostitse  

tutkimuspäällikkö Jari Kolehmaiselle (jari.kolehmainen@uta.fi) ja kopiona 
MAL-verkoston projektipäällikkö Tero Piipolle 
(tero.piippo@tampereenseutu.fi) tai erikoissuunnittelija Kati-Jasmin 
Kososelle (kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi) ja tuo se tulostettuna 
14.5. työpajaan.  

• Lisätietoja ja ohjeita tarvittaessa professori Ari Hynyseltä 
(ari.hynynen@tut.fi) tai tutkimuspäällikkö Jari Kolehmaiselta 
(jari.kolehmainen@uta.fi).      
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KEHITTÄMISEN SISÄLLÖT JA TAVOITTEET 

Mitä kaupungin sisäisiä rakennettuun ympäristöön 
ja liikennejärjestelmään liittyviä tavoitteita 
asemanseudun kehittämisellä on?  

Mitä laajempaan aluerakenteeseen ja 
liikennejärjestelmään liittyviä tavoitteita 
asemanseudun kehittämisellä on? 

 
- Kaupungin sisäisten ja ulkoisten matkaketjujen 
yhteennivominen  
- Keskustan kehittäminen (asemanseutu luontaista 
keskustan laajentumisaluetta)  
- Kaupunkirakenteen integroituminen ja erilaisten 
estevaikutusten lieventäminen  
  

 

 
- Kaupungin liikenteellisen aseman parantaminen a) 
raideliikenteen edellytyksiä ja palvelutasoa parantamalla 
ja / tai b) integroimalla eri kulkumuotoja (esim. juna- ja 
lentoliikenne  
  

 

Mitä kaupungin sisäisiä  elinkeino- ja 
kaupunkielämään liittyviä  tavoitteita 
asemanseudun kehittämisellä on? 

Mitä kaupungin ulkoiseen kilpailukykyyn (esim. 
yritykset, asukkaat) vaikuttavia tavoitteita  
asemanseudun kehittämisellä on? 

- Osin jakautuneet tavoitteet: Osa kaupungeista korostaa 
asemanseudun merkitystä nimenomaan liikenteellisten ja 
kaupallisten palveluiden keskuksena niiden luonnollisten 
asiavirtojen takia. Osa kaupungeista taas korostaa asemanseudun 
geneerisempää keskustamaista luonnetta, eli erilaisten toimintojen 
sekoittumista.  
  

 

- Suora vaikutus: uusi maankäyttö mahdollistaa uusien yritysten ja 
uusien asukkaiden sijoittumisen . Uudenlainen alue mahdollistaa 
uudenlaisten toimijoiden sijoittumisen kaupunkiin.  
- Epäsuora vaikutus: asemanseutujen laadukas maankäyttö 
parantaa kaupunkikuvaa ja sitä kautta parantaa kaupunkien imagoa 
ja kilpailukykyä  
- Kehityskäytävien ja työssäkäyntialueiden laajentuminen  
  

 



KEHITTÄMISEN SIDOSRYHMÄT JA PROSESSIT 

Mitkä paikalliset tahot tulee huomioida 
asemanseudun suunnittelu- ja 
hankintaprosessissa?  

Mitkä ylipaikalliset tahot tulee huomioida 
asemanseudun suunnittelu- ja 
hankintaprosessissa?  

 

 
- Kapea osallisuus: suoraan alueeseen liittyvät 
toimijat (ml. asukkaat) ja viranomaiset  
- Laaja osallisuus: edellisten lisäksi ”neloiskierre” 
ja asema-alueen potentiaaliset paikalliset toimijat  
  
 

 
- Kapea osallisuus: alueen ulkopuoliset 
maanomistajat, liikenneoperaattorit ja 
viranomaiset  
- Laaja osallisuus: em. lisäksi asema-alueen 
potentiaaliset, alueen ulkopuoliset toimijat ja 
muut sidosryhmät (esim. rahoittajat, TEM)  
  

 

Mitkä paikalliset tahot tai ilmiöt voivat yllättävästi 
suunnata uudelleen asemanseudun kehittämistä ? 

Mitkä ylipaikalliset tahot  tai ilmiöt voivat 
yllättävästi suunnata uudelleen asemanseudun  
kehittämistä ? 

- Paikallisten päättäjien tahtotila ja muu kunnallispoliittinen tilanne 
(esim. kehittämisvarojen kohdentaminen)  
- Keskeisten paikallisten toimijoiden mahdolliset keskinäiset 
ristiriidat  
- Muut isot infraratkaisut (esim. katuraitiotie)  
- Alueen asukkaiden vastustus  
- Asukkaiden ja asiakkaiden muuttuvat preferenssit  
  

 

- Maanomistajien kokonaisuuden kannalta lyhytnäköinen 
ansaintatavoittelu  
- Valtion tahtotilan muutokset  
- Yleinen taloudellinen tilanne  
- Joukkoliikenteen yleiset kehityssuunnat (esim. teknologia, 
energiatehokkuus ja energian hinta, kilpailun vapautuminen)  
- Realisoituvat riskit (esim. rautateiden kemikaalikuljetukset)  
Muiden kaupunkien toimet (kyse on liikennejärjestelmästä)  
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1. "Asemanseutujen keskinäinen kohtalonyhteys"  
 
Analyysi asemanseutuhankkeiden keskinäisistä yhteyksistä: mitkä 
hankkeet tukevat toisiaan, mitkä ovat keskenään kilpailevia? Mitkä ovat 
keskeisimmät hankkeiden väliset kytkökset eri tasoilla (esim. 
liikennejärjestelmät, investorien kiinnostus)? Tarkastelun pohjaksi 
tarvitaan viimeisin tieto valtakunnallisen aluerakenteen ja 
liikennejärjestelmän kehitysnäkymistä. Tässä voidaan hyödyntää syksyllä 
2014 valmistuvaa Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän 
kehityskuvaa ALLI:a, sen tausta-aineistoksi kerättyä laajaa materiaalia 
sekä uudempia ministeriöiden ja liikenneviraston selvityksiä. Kaupunkien 
edustajat ja valtakunnalliset toimijat tuodaan yhteiseen pöytään, jossa 
paikallisia ja ylipaikallisia tavoitteita sovitetaan yhteen. Tavoitteena on 
löytää kaupunkien aseman-seuduille yhtäältä toisistaan erottuvat, mutta 
toisaalta toisiaan tukevat profiilit. 

TYÖPAJAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE-
EHDOTUKSET 
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TYÖPAJAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE-
EHDOTUKSET 

2. "Tiekartta ja sen vaihtoehdot"  

Tavoitteena on laatia asemanseudun rakentumiselle 
tavoiteltu tiekartta sekä sen vaihtoehtoiset 
toteutusskenaariot. Skenaarioiden pohjana on 
tulevaisuustaulukko, jonka muuttujiksi ja muuttujan arvoiksi 
tunnistetaan kunkin kaupungin realistiset vaihtoehdot. Koko 
prosessi toteutetaan kohde-kaupunkien asiantuntijoiden 
(esimerkiksi maankäyttö, liikennesuunnittelu, tilahallinto, 
elinkeino-väki, palveluvastuuhenkilöt) kanssa yhteistyössä. 
Skenaarioissa huomioidaan vaiheittain toteutuminen pitkällä 
aikavälillä, sekä tunnistetaan välivaiheiden käytöt ja käyttäjät. 
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TYÖPAJAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE- 
EHDOTUKSET 

3 ”Uudenlaiset  asemanseudut innovaatioiden lähteenä"  

Kysyntäpohjaisen innovaatiopolitiikan hengessä selvitetään, millaisten 
uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden koemarkkinana ja 
referenssiasiakkaana asemanseudun kehittäminen voi toimia. Myös 
koko asemanseudun toteuttaminen voidaan nähdä hankintana, joka 
uudentyyppisenä kohteena edellyttää uutta ajattelua, 
menetelmäkehitystä ja organisatorisia järjestelyjä. Julkisten 
hankintojen tematiikka on keskeisellä sijalla muun muassa INKA-
ohjelmassa. Siitä puhutaan paljon, mutta kovin paljoa ei vielä ison 
mittakaavan innovatiivisten hankintojen esimerkkejä ole olemassa. 
Tavoitteena on luoda uutta kehitystä generoiva toteuttamisprosessi ja 
alue, sekä yleisempi malli kaupunkien ja valtakunnallisten toimijoiden 
käyttöön. 
  



ASEMANSEUTUJA KOSKEVAN KYSELYN TAUSTA JA 
TARKOITUS 
Valtiovarainministeriö on asettanut 24.5.2014 Valtion maanomistajien yhteistyöryhmän. Työryhmän tavoitteet, 
tehtävä ja organisointi käyvät ilmi liitteen asettamispäätöksestä. Liikenneviraston ylijohtaja Kari Ruohonen teki 
kansallisen MAL-verkoston asemanseutujen kehittämistyöpajassa 14.5.2014 ehdotuksen, että toteutettaisiin 
tiivis kooste asemanseutujen nykytilanteesta ja kehittämispotentiaalista sekä näiden  investointitarpeista ja –
hankkeista.  Tarkasteltavat asemanseudut ovat Helsingin Pasila, Vantaan Tikkurila, Tampere, Turku, Oulu, Lahti, 
Vaasa,  Joensuu, Kouvola,  Kotka-Haminan seutu, Pori, Salo, Seinäjoki, Kuopio, Lappeenranta, Jyväskylä sekä 
Raasepori. 

 

Kyselyn tarkoitus: 

  

Asemanseutukoosteiden tarkoituksena on auttaa Valtion maanomistajien työryhmää toteuttamaan 
toimeksiantoaan ja tuottaa päivitettyä taustainformaatiota valtion ja kaupunkien kesken käytävissä 
asemanseutujen maanomistukseen liittyvissä neuvotteluissa. 
 

**** 
• Vastaa kysymyksiin kaupunkisi asemanseudun näkökulmasta.  

• Täydennä viimeiseen kalvoon nimesi ja yhteystietosi sekä asemanseutu, jonka kehittämistä vastauksissasi 
arvioit.  

• Lähetä täydentämäsi kalvosarja 4.6 .2014 mennessä MAL-verkoston projektipäällikkö Tero Piipolle 
(tero.piippo@tampereenseutu.fi)  

• Lisätietoja ja ohjeita tarvittaessa Tero Piipolta 0400-388735.   

 

 



KYSYMYKSET ASEMANSEUDUILLE 

Mitkä ovat asemanseudun kehittämisen 
osapuolet ja niiden roolit ?  

Tiivis asemanseudun konseptikuvaus 

Kuvaa asemanseudun 
kehittämispotentiaalia (kerrosneliöt, 
asukkaat, logistiset virrat, kaupalliset 
toiminnot, uudet työpaikat ym.) ? 
 
 
 
 

Erittele ja kuvaa millaisia aie- ja /tai 
toteuttamissopimuksia on tehty tai jotka 
ovat vireillä asemanseudun kehittämiseksi?  
 

Suunnitteluvaihe ja milloin on tarkoitus 
käynnistää ensimmäisten kohteiden 
rakentaminen  ? 
 
Mitkä ovat Asemankeskuksen yksittäiset 
hankkeet (listaus),  niiden kustannusarvio / 
investointitarve m€ ?  
Maanomistuksen jakaantuminen 
asemanseudulla  ja sen mahdolliset 
ongelmakohdat ? Miten ongelmat tulisi 
ratkaista ? 
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EDELLISEN (12.3) KOKOUKSEN JÄLKEISET 
SEMINAARIT 
 

a) MAL-verkosto järjesti 22.5 Salossa yhdessä Kylien Salo –hankkeen kanssa 

”Maankäyttö kylissä” – kyläsuunnitteluseminaarin.  Työpajaan osallistui yli 

30 asiantuntijaa. Työpajan yhteydessä oli myös Maapaikka hankkeen 

jatkotapaaminen sekä kyläexcursio.   

b) Alkuvuoden päätapahtumana järjestettiin yhdessä Asuinalueohjelman 

kanssa Täydentämällä tiivistä ja toimivaa kaupunkirakennetta –seminaari 

28.5 Helsingissä. Täydennysrakentamisen teemoihin pureuduttiin sekä 

käytännön kokemuspohjasta että tutkimuksellisin keinoin. Seminaarissa oli 

läsnä n. 70 täydennysrakentamisen asiantuntijaa.  

Seminaarin sisältö jaettiin kolmeen osa-alueseen: kaupunkirakenne-, 

kaupunkikehitys- ja kaupunkisuunnitteluosio ( työpajat) osioihin.  Alustuksissa ja 

keskusteluissa pohdittiin täydennysrakentamisen malleja ja ratkaisuja 

kaupunkialueiden tiivistämisessä, paikkaavan ja täydentävän rakentamisen 

pullonkauloja ja onnistumisia sekä esimerkkien valossa käytännön kokemuksia 

aina jatkokehittelyn tarpeisiin. Kokemuksellisen oppimisen lisäksi päivän 

tavoitteena oli tunnistaa osapuolten ja toimijoiden tarpeet jatkokehittelyyn ja 

hankeaihioiksi.  
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Aika: torstaina 22.5.2014, klo 9-13 seminaari, kyläekskursio 13.30-16  
Paikka: Salon kaupungintalo, valtuustosali Tammi, Tehdaskatu 2, Salo 
Kumppanit:  Kylien Salo hanke, MAL-verkosto ja Maapaikka-hanke (Aalto-
yliopisto) 
 
Ohjelma  
8.30 Aamukahvit ja teet 
9.00 Tilaisuuden avaus, Ismo Saari, kaupunkisuunnittelulautakunnan pj., Salon kaupunki 
9.10 Menestyvä kylä - miten se tehdään? Kaisu Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto  
9.50 Kyläsuunnitelmat kylien maankäytön työvälineinä Henrik Hausen, Kylien Salo; Salon 
kaupunki 
10.10 Salon suunnitteluhaasteet kyläalueilla - Hajalan kyläsuunnitelma ja kaupungin 
yleiskaava, Timo Alhoke, Salon kaupunki 
10.30 Kaavajärjestelmän ja maaseudun suunnittelun kehittämistarpeita MRL:n 
toimivuusarvioinnin perusteella” Matti Laitio, Ympäristöministeriö 
Kysymyksiä ja keskustelua  
11.30 Maapaikka hankkeen jatkotyö  
Maapaikka-hallintamallin kuvaus (hanke ja malli), Karitta Laitinen, Aalto Kouvolan 
jatkotyö, Topi Suomalainen, Kouvolan kaupunki Mikkelin jatkotyö, Jari Ahonen, Mikkelin 
kaupunki Seinäjoen seudun erityiskysymykset, Ulla-Kaisa Mäntymaa, Ilmajoki 
Kommenttipuheenvuoro, Matti Laitio, YM 13.00  

 
Seminaariosuus päättyy  
Päivään sisältyi ilmoittautuneille kyläekskursio Kylien Salon hankkeen Vartsalan ja 
Angelniemen kyliin klo 13.30-16.00.  

MAANKÄYTTÖ KYLISSÄ - KYLÄSUUNNITTELUSEMINAARI SALOSSA 
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http://www.mal-verkosto.fi/filebank/826-Laitio_YM_Maankaytto-kylissa_22052014.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/827-Maapaikka-hallintamalli_Laitinen-Aalto_22052014.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/827-Maapaikka-hallintamalli_Laitinen-Aalto_22052014.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/827-Maapaikka-hallintamalli_Laitinen-Aalto_22052014.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/828-Maapaikka-jatkotyo_Kouvola_22052014.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/828-Maapaikka-jatkotyo_Kouvola_22052014.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/829-Maapaikka-jatkotyo_Mikkeli_22052014.pdf
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/830-Paikkatiedon-hyodyntaminen_Ilmajoella_Maankaytto-kylissa_22052014_Salo.pdf


www.mal-verkosto.fi  

  

 

 

9.30 Tilaisuuden avaus Laura Hassi, asumisen asiantuntija, Kuntaliitto  

9.40 KAUPUNKIRAKENNEOSIO: Miten kaupunkirakennetta tiivistetään kestävällä tavalla kansainvälisten esimerkkien valossa? 

Puheenjohtajana Laura Hassi  Kuntaliitosta  

Kolmen kaupunkijärjestelmän mallilla tunnistetaan, arvotetaan ja tuotetaan Leo Kosonen, kaupunkitutkija, Urban Fabrics  

Smarth growth – mitä voisimme oppia amerikkalaisesta tiivistämisen mallista?  

 

Markku Norvasuo, tutkija, Aalto-yliopisto  

Täydennysrakentaminen, kommenttipuheenvuoro  

 

Timo Saarinen, yliarkkitehti, Ympäristöministeriö  

Keskustelu  

11.15 Lounas  

12.00 KAUPUNKIKEHITYSOSIO:  

Täydennysrakentaminen kaupunkien tiivistäjänä. Puheenjohtajana johtaja Jarmo Linden ARAsta  

Maakuntalähiön täydennys- ja lisärakentamisen taloudellishallinnolliset edellytykset Sari Hirvonen-Kantola, tutkijatohtori, 

EHED-hanke, Oulun yliopisto  

Täydennysrakentamisen haasteet ja ratkaisut pääkaupunkiseudulla, yhteydet kaupunki- ja seutustrategioihin Mari Siivola, 

yleiskaavapäällikkö Vantaan kaupunki  

Kaupungin täydennysrakentaminen ja liikenteen linjaukset Taru Hurme, suunnittelujohtaja, Tampereen kaupunki  

Kokemuksia keskustan ja alakeskusten kehittämisestä täydentämällä ja tiivistämällä Theodora Rissanen, kaavoitusarkkitehti, 

Lahden kaupunki  

Kulttuuri- ja asuntoministerin erityisavustaja Tanja Sippola-Alhon puheenvuoro  

 

Keskustelu  

13.30 KAUPUNKISUUNNITTELUOSIO, TYÖPAJAT (kahvia / teetä tarjolla)  

Suunnitteluesimerkkejä ja ratkaisumalleja seuraavissa teemoissa ja ryhmissä:  

I Taloudelliset reunaehdot -ryhmä: täydennysrakentamisesta asunto-osakeyhtiöille/rakennusliikkeille koituvan taloudellisen hyödyn 

arviointi ja kannustevaikutukset  

II Palveluryhmä: palvelutarjonnan kehitys täydentyvillä alueilla, vähittäiskaupan ja työpaikkojen sijoittuminen, asukastiheyden ja 

ikärakenteen vaikutukset  

III Pysäköintiratkaisut-ryhmä: Pysäköintiratkaisut ja -normit täydennysrakennuskohteissa  

IV Viherympäristöryhmä: Viherympäristön merkitys täydennysrakentamisessa, neuvottelumenettelyt, Green Factor-tarkastelut  

15.30 Paluu Juhlasaliin, ryhmien keskustelujen yhteenveto ja loppukeskustelu  

16.00 Seminaarin päätössanat, Jarmo Linden, ARA  

TÄYDENTÄMÄLLÄ TIIVISTÄ JA TOIMIVAA KAUPUNKIRAKENNETTA –SEMINAARI 28.5 HELSINKI  



Kk Ohryt Yhteiset työpajat, seminaarit 

Heinä LOMAKAUSI 

Elo • MAL-asiat kuntarakenneselvityksessä, 
Pietarsaaren seutu, Pedersöre to 
21.8.2014, puoli päivää 

Syys Kaupunkifoorumi 
Hämeenlinnassa ti-ke 
23.-24.9.14, HHT-
käytävä 

• Kaupunkiseutujen kestävän kaupunkiliikenteen 
workshop, Motiva, MAL-verkosto (syyskausi) 
 

• Asemanseutujen kehittäminen osana MALPE-
työtä, hajautunen omistuksen tematiikka, 
seminaari/ työpaja (syyskausi) 

 
 

• Joensuun seudun yhdyskuntarakenteen 
kehittäminen (osana vaihe-mk:ta), 
Työpaja 29.9.2014 
 

• Kaupunkikeskustojen elinvoimaisuus, 
Kouvola (syyskausi) 

Loka MAL-aiesopimusten 
jatkotyöpaja (valtio-
osapuoli ja ohry),  
30.10.14 VM, 
Mariankatu, Hki 

• Sopimuspolitiikan kehittämisen työpaja, valtio ja 
seudut;  sopimuspolitiikan ja 
sopimusarkkitehtuurin kehittäminen, 
päällekkäisten sopimusten vähentäminen; 
vastuut, sitoutuminen, seuranta; 

• MAL-aiesopimusselvityksen julkistus, (syyskausi) 

• Oulun seudun MALPE-aiesopimuksen 
jatkotyöpaja (syyskausi) 
 

• Tampereen kaupunkiseudun 
yhteisvastuullinen  asuntopolitiikka 
(lokakuu) 

Marras • Seudullisen raideliikenteen (lähijuna, ratikka) 
kehittämiskysymykset suurilla kaupunkiseuduilla 
(syyskausi) 
 

Joulu Ohryn kokous, pvm.? • Kuntaliitosseutujen rakenneseminaari? 
 

• Palveluverkkojen kehittämisen työpaja  – yksinään 
vai jonkin muun til. yhteydessä? 

 

Punainen merkintä: aktiivisessa valmistelussa, lihavoidut: melkein valmiita 



VERKOSTON TALOUSKATSAUS 3.6.2014 

 
 

 
 
 

 

 

 

Edelliseltä vuodelta kertyi ylijäämää n. 70.000 €. Ylijäämä osoitetaan v. 2014 seminaareihin, työpajoihin, 
sparrauksiin, hankkeisiin sekä muihin ostopalveluihin. 
 
Seminaarien, työpajojen, sparrausten ja hankkeisiin kustannuserittely 14.000 € + 70.000 € (yhteensä 
84.000 €) toiminnoittain: 
 
Seminaaritoiminta  = >  4* 3.000 € =  12.000 € 
Yhteiset työpajat   = >  6* 2.500 € =  15.000 € 
Seutukohtaiset sparraukset => 10* 1.350 € =  13.500 € 
Julkaisut ja muu tiedotus  6.500 € 
Hankkeet (sis Livadyn 5.000 €) 20.500 € 
Korkeakouluharjoittelija  5.000 € 
Kansainväliset yhteydet  4.000 € 
(ulkomaan seminaari ym.) 
Muut ostopalvelut  7.500 € 
 
YHTEENSÄ  84.000 € 
 


