
Tervetuloa Lähellä Maaseutu — Lähellä Kaupunki    
-seminaariin Visamäen korkeakoulukeskukseen 

Tiistaina 30.1.2018 klo 13.00 

Paikka: HAMK, C– talon auditorio B 
Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna 
Suomen väestö muuttaa kiihtyvällä vauhdilla kaupunkeihin. 
Uusista asunnoista lähes 90 prosenttia rakennetaan suurim-
piin kaupunkeihin ja niiden lähistölle. Kaupunkien kasvaessa 
niiden vaikutukset ympäristöön kasvavat. Kaupunki-
suunnittelussa on entistä paremmin paneuduttava kaupunkien 
ekologisiin vaikutuksiin, kestävän kehityksen vaatimuksiin sekä 
luonnonvarojen ja energian tehokkaampaan hyödyntämiseen. 
Tarve ekologisesti kestävien kaupunkien kehittämiseen on yhä 
suurempi. 
 
Maaseutumainen asuminen houkuttaa, maaseudun tyhjenty-
essä kaupungeilta odotetaan maaseutumaisuutta ja luonnon-
läheisyyttä. Kaupunkiasunnon rinnalla useimmilla on edelleen 
kakkosasunto, jonne tarpeen vaatiessa halutaan vetäytyä viet-
tämään vapaa-aikaa ja myös tekemään työtä. Kasvava ympä-
ristötietoisuus ja ymmärrys luonnonvarojen rajallisuudesta 
ylläpitää ihmisten kaipuuta luontoon ja halua asua ekologi-
sesti kestävästä ympäristössä, myös kaupungeissa. Luonnossa 
oleskelulla on monia terveyttä edistäviä vaikutuksia, joiden 
saanti halutaan turvata kansalaisille. Lähiruuan arvostus kas-
vaa, ihmiset haluavat tietää mistä ruoka on peräisin ja miten 
se on tuotettu. Yhä useampi haluaa liittää nämä osaksi kau-
punkielinympäristöään mm. kaupunkiviljelyn muodossa.  
 
Kaupungistuminen muuttaa vääjäämättä yhteiskuntaa ja asu-
miskulttuuria. Voiko maaseutu lunastaa paikkansa tässä kehi-
tyksessä osana kaupungistumista ja auttaa kaupunkeja kehit-
tymään ekologisemmiksi ja sitä kautta kestävän kehityksen 
mukaiseksi ja uuden tyyppisiksi resilienteiksi elinympäristöiksi 
jossa on myös ihmisten tarvitsemia luonto- ja elämyspalvelui-
ta? Syntyykö tulevaisuuden kestävä yhteiskunta maaseudun ja 
kaupungin vuorovaikutuksen tuloksena kestävänä kehityksen 
ja rajallisten luonnonvarojen ristipaineessa? Voiko digitalisuus 
tarjota myös tässä uusia toimintamalleja? 

Seminaarin ohjelma 
Ennen seminaaria kahvitarjoilu. 
 
13.00-13.10 Aloituspuheenvuoro - Mona-Anitta Riihimäki, 

tutkimusyksikön johtaja, Biotalous HAMK 
 
13.10-13.55    Älykkäät pitäjät - Tapani Pöykkö, aluekehi- 
        tyksestä vastaava johtaja, Biotalous HAMK 
  
13.55-14.40    Onko kaupungistuminen maaseudun  
     pelastusrengas? - Timo Aro, kaupunki- ja  
              aluekehityksen asiantuntija, MDI Oy 
  
14.40-15.10    Kommenttipuheenvuoro & vastineet   
                       -Niklas Lähteenmäki, maankäytön  
      suunnittelujohtaja, Hämeenlinnan kaupunki 
  
15.10-15.15    Tauko 
 
15.15-15.45    Biotalous – arvoa maalla ja kaupungissa  
     - Sirpa Kurppa, tutkimusprofessori, Luke 
 
15.45-16.05 Kestävien yhteiskuntien biotalous - Outi Tah-

vonen, lehtori, Rakennettu ympäristö, HAMK 
  
16.05-16.10    Päätössanat, Mona-Anitta Riihimäki,  
     tutkimusyksikön johtaja, Biotalous HAMK 
 
16.10-18.00    Cocktail-tilaisuus, aulatila, N-rakennus 
     Johtaja Tapani Pöykön eläköitymisjuhla,  
     Tervetuloa! 
 
 
Ilmoittautuminen 19.1.2018 mennessä tästä linkistä. 
Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. 
 
Lisätietoja antaa Mona-Anitta Riihimäki 050 574 5102,  
mona-anitta.riihimaki@hamk.fi 
      
 
     www.hamk.fi/luonextstep 

  LÄHELLÄ MAASEUTU — LÄHELLÄ KAUPUNKI 

 

     LÄHELLÄ MAASEUTU — LÄHELLÄ KAUPUNKI MAASEU-

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RfDS-0yzc0aVNI8jdDVc7LTweZ5IDyFGub-1mslOi-9UNjdVUDg1M0hDTkU0TUE0OUwzWkdPM0I3Mi4u

