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KAUPUNKIKEHITYS 2017 
Työkalut kaupunkistrategiasta 3D-kiinteistönmuodostukseen 

30.-31.3.2017 Tampere-talo 

Kaupunkiseudun tulevaisuus vaatii rohkeita visioita, mutta toteutuakseen myös suuren määrän käytännön 
työkaluja. Juuri nyt suunnitellaan ja toteutetaan hankkeita, jotka määrittelevät kaupunkimaisen elämän 
puitteet aina 2050-luvulle saakka – ja haastajan asemasta ponnistava Tampere on vakavissaan mukana 
kansallisessa kisassa. Mitä roolia siellä näyttelevät uudet hybridihankkeet, joukkoliikenneyhteydet tai 
tekniset ratkaisut? Mitä opittavaa muilla voisi olla Tampereen useiden miljardien investoinneista? 

Tapahtuma on tarkoitettu maankäytön, kiinteistökehityksen, rakentamisen ja liikenteen ammattilaisille 
sekä päätöksentekijöille. Urbaanissa rakennetussa ympäristössä toiminnot sekoittuvat ja riippuvuussuhteet 
voimistuvat – tule näkemään iso kuva ja ymmärtämään sen osatekijät! 

Koulutuksen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja Suomen 
Maanmittausinsinöörien Liitto MIL. 

 
Torstai 30.3.2017 
 
9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 
 
9.30 Seminaarin avaus 
 
9.40 Kaupunkistrategian taso – Viiden tähden keskusta 
 
10.15 Cities Skylines – Miljoonien pelaajien keskusta 
 Game Designer Karoliina Korppoo, Colossal Order  
 
10.45 Tauko 
 
11.00 Kansallinen maastotietokanta ja avoin data Tampereella 
 
11.45 Kovat ratkaisut vai pehmeät arvot? Kaupungin kasvun moottorit  

Tampereen yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja, DI Jaakko Stenhäll 
 
12.30 Lounas 
 
13.30 Uusi vanha joukkoliikenne – korjausvelasta pikaratikan mahdollisuuksiin 
 Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki  
 
14.15 Kauppa takaisin keskustaan – Ratinan käytännön haasteet ja mahdollisuudet 
 



14.45 Iltapäivän kahvitori 
 
15.15 Mitä uutta 3D-kiinteistönmuodostus tuo hybridihankkeeseen?  

Paavo Häikiö, Maanmittauslaitos 
 
15.45 Digitaalisia ratkaisuja huomisen toimialalle 

Digipäällikkö Teemu Lehtinen, KIRA-digi 
 

16.15 Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy 
 
16.30 MILin vuosikokous 
 
17.00 Katasteri 2035 -käsitekartta (työpaja) 
 Kirsikka Riekkinen, Aalto-yliopisto 
 
18.15 Cocktails 
 
19.00 Illallinen (sisältyy hintaan) 
 

 
Perjantai 31.3.2017 
 
9.30 Linja-auto hotellilta 
 - uudet alueet ratikan reitillä: Vuores, Rantatunneli, .. 
 - kaavoittajan näkökulma  

- kaksi kohdekäyntiä 
 
11.30 Lounas 
 
12.45 Linja-auto rautatieasemalla 
 
 
 
 
 
OSALLISTUMISMAKSUT 

RILin, MIL:n, SAFAn ja SuLVIn jäsenille kahden päivän kokonaisuuden hinta on 600 € + alv 24 % ja ei-jäsenille 
660 € + alv 24 % sisältäen koulutuksen, aineiston, ekskursion, ohjelmaan merkityt tarjoilut sekä illallisen. 

RILin, MIL:n, SAFAn ja SuLVIn jäsenille yhden päivän (torstai 30.3.2017) hinta on 440 € + alv 24 % ja ei-
jäsenille 550 € + alv 24 % sisältäen koulutuksen, aineiston sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut pois lukien 
illallisen.  

Yhdistä tapahtuma RILin ja yhteistyökumppaneiden muihin ajankohtaispäiviin – kysy pakettihintoja!  

LISÄTIETOJA 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Ville Raasakka, p. 050 366 8687 ja ville.raasakka(at)ril.fi 

 


