Kokoustiedote 4/2017
MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ 22.8.2017
MAL-verkoston ohjausryhmä kokoontui ti 22.8.2017 VMn tiloihin Helsingin keskustaan. Kokouksen
asialistalla olivat mm. Ympäristöministeriön koordinoiman Kansallinen kestävän kaupunkikehityksen
ohjelman käynnistys, Kaupunkiagenda EU:lle ja sen Kaupunkiliikkumisen kumppanuusryhmän eli PUMverkosto (Partnership Urban Mobility) käynnistys ja syötteet suomalaiseen kaupunkiliikkumiseen ja
kaupunkisuunnitteluun, sekä MAL-verkoston ja Liikenneviraston yhteisen Polkuja kestävän liikkumisen
palveluihin hankkeen tilannekatsaus, muut uudet hankkeet sekä BEMINE-tilannekatsaus. Kokousaineistot
löytyvät verkosta http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT TEEMAVERKOSTON UUDET HANKKEET
MAL-verkosto käynnisti elokuussa Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kasvavilla kaupunkiseuduilla
-hankkeen. Bio- ja kiertotalous ovat tällä hetkellä vahvassa nosteessa. Hanke liittyy osaltaan hallituksen
biotalousstrategian toimeenpanoon. Strategian johtoajatuksena on, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja
kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että
kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa.
MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston kokonaisuuteen kuuluvassa ja Rambollin
toteuttamassa hankkeessa selvitetään kasvavien kaupunkiseutujen bio- ja kiertotalouden kierrätys-, bio- ja
teollisuuspuistojen maankäyttökysymyksiä sekä tarkastellaan nykyisen suunnittelujärjestelmän toimivuutta ja
annetaan kehittämissuosituksia bio- ja kiertotalous/teollisuuspuistojen näkökulmasta. Keskeisenä
kysymyksenä on selvittää, miten yhdyskuntarakenteen hallinta ja uusien teollisuuspuistojen, biojalostamojen,
muiden bioalan yritysten ja alihankintaketjujen kasvu- ja liiketoiminnalliset potentiaalit ovat
yhteensovitettavissa kaupunkimaisen ympäristön ja rakenteen tiivistyessä. Hankkeen casekohteiksi on valittu
Lahden seudun kierrätyspuisto –hanke, Porin Peittoon kierrätyspuisto, Tampereen kaupunkiseutu: 3kulma
Industrial Park sekä Kotka-Haminan seudun Heinsuon alue.
Tulevaisuuden kaupunkiseudut -hankkeen Joustavan maankäytön työohjelman osana toteutetaan alue- ja
rakennus-suunnittelun digitaalisuuteen liittyvä 3DYKS – kaupunkisuunnittelun digitalisaatio -kokonaisuus.
Hankkeen konsulttina on WSP Finland Oy ja sitä työstetään tiiviissä yhteistyössä Safan:n kahden toimikunnan
(Rakennussuunnittelu ja Yhdyskuntasuunnittelu) ja MAL-verkoston ohjausryhmän kanssa. Tavoitteena on
muodostaa kiteytynyt tietopohja ja kehitysnäkemys digitalisaation tuomasta muutoksesta aluesuunnittelun ja
rakentamisen toimialalla. Aihetta käsitellään case-esimerkkien avulla täydennysrakentamishankkeiden,
uusaluesuunnittelun ja aluekehittämisen näkökulmista. Hankkeen casekohteita ovat Pori, Lahti ja Jyväskylä.
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Kestävän liikkumisen Palvelufoorumi 25.9.2017 Messukeskus, HKI
BEMINE yhteiskehittämisfoorumi 1.11.2017, Kellohallilla, Teurastamon alueella (HKI)
3DGIS-hankkeen loppuseminaari ja SAFAn ammattipäivä 22.11.2017 Aalto, keskustakampus (HKI)

Verkostojäsenten valtakunnallisia tapahtumia:
 Liikenneviraston liikennejärjestelmäpäivä 30.8.2017, Hki
 Kuntamarkkinat ovat 13.–14.9.2017
 FCG: Liikenne ja maankäyttö 4.-5.10.2017, Kuntatalolla
 ARA: Yhdyskuntien uudistaminen -seminaari 23.–25.10.2017
 TEM: Valtakunnallinen aluekehittämisen seminaari Jyväskylässä 14.-15.11.2017

Seuraava kokous: 28.11. klo 12.00–14:30 LVMn kokoushuoneessa Kanava, Eteläesplanadi 16 HKI.
Lisätietoja: Tero Piippo, puh. 0400 388 735; Kati-Jasmin Kosonen 040 195 2852, etu.suku@tampereenseutu.fi

