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MAL-VERKOSTON RAHOITTAJAT JA JÄSENSEUDUT 

 Kansallinen kaupunkipolitiikka 
•YM, LVM, VM, TEM 
•ARA, Liikennevirasto  
•Kuntaliitto, ELY, 
•Aalto-yliopisto 
•Sitra, Tekes, SYKE ja muita t&k-tahoja 

PERUSTOIMINNAN 
RAHOITTAJINA PUNAISELLA 
MERKITYT  ORGANISAATIOT.  
 
TULEVAISUUDEN 
KAUPUNKISEUDUT 
KOKONAISUUDEN RAHOITTAVAT 
TEM/PIRKANMAAN LIITTO JA 16 
KAUPUNKIA/KAUPUNKISEUTUA  



 

  
 

 
 

 

 

 

MAL-VERKOSTON TOIMINNAN KULMAKIVET 

JOUSTAVA MAANKÄYTÖN 
SUUNNITTELU JA MUUNTUVA  

YHDYSKUNTARAKENNE  

PALVELUJEN DIGITALISAATIO 

DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT 

Toiminnot jäsentyvät kolmen 
kokonaisuuden kautta: 
 
1. MAL-verkoston 

perustoiminta 
2. TEMin Alueelliset 

innovaatiot ja kokeilut 
toteutukseen sekä 

3. Aalto konsortion Bemine 
– hanke (Suomen 
Akatemian rahoittama) 



 
  
 
 
 

”TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT”  
- Elinvoimakunnat ja resurssiviisas 

yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa  

 
  

 
Valtioneuvoston ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” [AIKO] instrumentin 

 teemaverkosto  
 
 



DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT 

 
 
 
 

 

 

TP: Tulevaisuuden asuntotuotanto 

• Asunto-osuuskunta – uusi 
rakentamisen ja asumisen malli - 
selvityshanke 

• MAL-GIS Seudullisen 
asumiskatsauksen 
paikkatietopohjainen malli 

• Asumisen digitaaliset palvelut, 
digitaalisuudesta yhteisöllisyyttä, 
hanke/skenaario tai  
klinikkatyöskentely.  

• Seudulliset uudet käytännöt  
jakoon; tonttipäivät, 
asuntotuotantokatsaukset, 
rakennuttajaneuvottelut ym. 

• Ikäystävällisten asuinympäristöjen 
ja –kortteleiden mallit, sparraus ja 
hyvien käytäntöjen jako. 
 

 

 

TP: Joustava maankäytön suunnittelu  

• Digitaalisten palveluverkkojen 
integrointi maankäytön 
suunnitteluun, selvitys 

• Periaatekaavoituksen uudet 
mallinnukset ja GIS-menetelmä-
kokeilut, hanke 

• Liikenteen ja maankäytön 
yhteistyömenetelmien kartoitus ja 
kehittäminen, hanke 

• Biotalouden ja kiertotalouden 
maankäyttöulottuvuudet, kartoitus ja 
profilointi 

• Tulevaisuuden elinvoimakunnan, 
kaupunkiseudun ja maakuntatason 
valtakunnalliseen suunnittelu- ja 
valmistelutyöhön, keskustelu-
tilaisuudet, tiedonvälitys.  
 

 

 
 
 
 
 

TP: Asemanseuduille lisäarvoa 

• Kehittyvät asemanseudut 
innovaatioalustoina, T&K-hanke 

• Asemanseudut kansainvälisen 
liiketoiminnan kehitysalustoina, 
pilottikokonaisuus 

• Asemanseutujen kehittäminen 
liikkumisvyöhykkeiden 
solmupisteinä, muuntojoustavat 
asemanseudut, kv-
bencmerkkaus 

• Kansallis-kansainvälinen 
asemanseutuverkoston 
muodostaminen ja ylläpito. 

 
 
 

 

 

TP: Liikennejärjestelmien digiloikka 
• Uudet pysäköintiratkaisut osana 

älykkäitä liikennejärjestelmiä, 
kartoitus ja mallinnushanke 

• Kestävän liikkumisen asema kuntien 
päätöksenteossa, selvitys 

• Resurssiviisaan liikenteen 
suunnittelu: harvaan asutun alueen 
kutsuliikenne, kuljetusten yhdistely 
ja kuljetustarpeen vähentäminen 
digitalisaatiolla, nopeat selvitykset, 
hyvät käytännöt jakoon 

• MaaS ja LaaS- sovellusten 
kehittämismahdollisuudet 
kaupunkiseuduilla, nopeat 
selvitykset, hyvät käytännöt jakoon 

• Kestävän liikkumisen ja 
kaupunkiliikenteen 
verkostoyhteistyö, tiedonvälitys.  

Työpaketit 2016 – 2018.  
TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT 

ELINVOIMAKUNNAT,  RESURSSIVIISAS YHDYSKUNTA 

Teemaverkostosparraus ja vertaistyöskentely  
Verkostoyhteistyö kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa 



 
  
 
  
 
 

TERVETULOA TYÖPAJAAN ! 
 

MAL-KOORDINAATIO 
 

projektipäällikkö Tero Piippo 
0400-388735 

etu.suku@tampereenseutu.fi 
 

erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen 
040 -195 2852 

etu.suku@tampereenseutu.fi 
 
 

www.mal-verkosto.fi = > mal-verkoston perustoiminta 
www.kaupunkiseutu.fi = > AIKO Tulevaisuuden kaupunkiseutu  

www.bemine.fi = > Aalto yliopiston konsortio 
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