TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT
KEHITTÄMISHANKKEIDEN 2. TULOSTYÖPAJA
Aika:
Paikka:

ke 31.10.2018
Hotelli Arthur (Juhlasali), Vuorikatu 19, Helsinki. Katso hotellin sijainti kartalla.

MAL-verkosto toteuttaa vuosina 2016 - 2018 TEMin Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) Tulevaisuuden kaupunkiseudut - teemaverkostoa, joka sisältää 12 kehittämishanketta tai kokeilua.
Kesäkuussa 2017 järjestettiin ensimmäinen AIKO-hankkeiden tulostyöpaja, jonka tavoitteena oli uusien
toimintatapojen esittely ja arviointi sekä hyvien käytäntöjen levittäminen MAL-verkoston jäsenalueiden
käyttöön. Löydätte ensimmäisen tulosseminaarin aineistot täältä.
Tulostyöpaja osoittautui menestykseksi ja nyt AIKOn viimeisenä toimintavuotena esittelemme uusia
hankkeita ja kokeiluja sekä niistä saatuja hyviä kokemuksia MAL-verkoston toisessa AIKOtulostyöpajassa hotelli Arthurissa Helsingissä 31.10.2018 kello 11.15. Samalla pohdimme mitä
opittavaa hankkeista on löydettävissä ja miten tulosten vaikuttavuutta voitaisiin lisätä.
Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston työpakettien / strategisten painotusten
mukaiset 2. tulostyöpajan hankkeet ja kokeilut
ASEMANSEUTUJEN TYÖPAKETTI
Fiksu Assa asemanseutukokeilut Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Lempäälän asemanseuduilla.
Katso lisätiedot ja aineisto täältä.
TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANTO
Asuinympäristön digitaalisuus- hanke
Katso hankkeen työsuunnitelma täältä ja alustavat tulokset täältä.
LIIKENNEJÄRJESTELMIEN DIGILOIKKA
Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus -hanke
Katso hankkeen työsuunnitelma täältä
JOUSTAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU
Yritysalueiden kehittäminen -hanke
Katso hankkeen työsuunnitelma täältä ja hankkeen tilannekatsaus 4.6.2018 täältä
3DYKS Kaupunkisuunnittelun digitalisaatio -hanke
Katso lisätiedot ja aineisto hankkeesta 3DYKSin nettisivuilta
Ilmoittautuneille toimitetaan ennakkomateriaalia ja opastus ryhmätyöskentelyyn viikolla 43.
Muu viiteaineisto:
- Kooste AIKO-toimintakauden (2016 - 2018) kehittämishankkeista
- Edellisen työpajan 14.6.2017 ryhmätöiden tulokset
Lisätiedot
Tero Piippo, tero.piippo@tampereenseutu.fi, 040 038 8735
Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 195 2852
Heli Suuronen, heli.suuronen@tampereenseutu.fi, 040 8468127

OHJELMA

11.15

Lounas ilmoittautuneille

12.00

Avaussanat ja päivän tavoitteet
Tero Piippo, MAL-verkoston projektipäällikkö

12.10

Onnistumisia, oppeja ja kehittämistarpeita - TEMin Alueelliset innovaatiot ja
kokeilut -kehittämiskokonaisuus läpivalaisussa
erityisasiantuntija, Hanna-Maria Urjankangas,
Kokeiluilla uuden luomiseen
erityisasiantuntija Johanna Kotipelto, Valtioneuvoston kanslia

12.55

Hanke- ja kokeiluesittelyt, tuloksia viimeiseltä toimintavuodelta



Fiksu Assa -asemanseutukokeilut (Heli Paavola, CEO WitMill Oy)
Asuinympäristön digitaalisuus (Taika Tuunanen, Sitowise Oy & Joakim
Breitenstein, Collaplan Oy)
Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmät (Anne Herneoja, Sitowise Oy)
Yritysalueiden kehittäminen (Pauli Santala, FCG suunnittleu ja tekniikka)
3DYKS Kaupunkisuunnittelun digitalisaatio (Teemu Jama, WSP Finland Oy)





(kysymykset/kommentit)
14.25

Ryhmäkeskustelut: vertaisoppiminen ja kokemusten vaihto, tulokset levitykseen ja
uudet avaukset
Tavoite: Arvioidaan kehittämishankkeiden tuloksia ja niiden merkitystä, vertaisoppimista
ja levittämistapoja eri alueiden, organisaatioiden ja kohderyhmien näkökulmista sekä
saadaan syötteitä tulevan toiminnan suunnitteluun.
Keskustelut ryhmittäin.





Asemanseudut
Tulevaisuuden asuntotuotanto
Liikennejärjestelmien digiloikka
Joustava maankäytön suunnittelu

Kahvit ryhmätöiden lomassa
15.30

Työpajan keskeiset huomiot vertaisoppimiseen ja levitykseen
Purku työryhmittäin
Tulokset hyötykäyttöön - sparraava keskustelu parhaimmista menettelytavoista

16.00

Loppusanat ja päivän päätös

