
”TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT” 
- Elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta 
kaupungistuvassa Suomessa 

Suunnitelma hankkeiden etenemisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” -haku 



DIGILOIKKA JA ÄLYKKÄÄT 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄT

TP: Tulevaisuuden asuntotuotanto
- Kansainvälinen benchmarkaus

asuntotuotannon uusiin 
muotoihin, ennakointityö, 
tutkimusyhteistyö

- Uudet hallintamuodot tiivistyvän 
kaupunkirakenteen keinoina 
(osuuskunta-asuminen, 
yhteisöllisen ja ikääntyvien 
asumisen mallit), kartoitus

- Lähiöt digiajassa-tarkastelu
- Edelläkävijä-vertaiskaupunki/ 

seutu sparraus 
- Seudulliset uudet käytännöt  

jakoon: tonttipäivät, asumisvisiot 
ja asuntotuotantokatsaukset

TP: Joustava maankäytön suunnittelu
- Osallistuminen tulevaisuuden 

elinvoimakunnan ja 
itsehallintoalueen yhteistyöhön

- Kaupunkiseutusopimukset 
tarkastelussa, uudet käytännöt vs. 
malpe- ja  kasvusopimukset, 
tutkimusyhteistyö

- Biotalouden maankäyttöulottuvuu-
det kaupunkiseuduilla, kartoitus

- Kaupan murroksen ja digitalisaation
maankäyttöulottuvuudet, 
logistiikkanäkökulma

- Palveluverkkojen digitalisaatio ja 
paikkatietopohjaiset menetelmät

- Edelläkävijä-vertaiskaupunki/seutu 
sparraus 

TP: Asemanseuduille lisäarvoa
- Maakuntakeskusten 

radanvarsitarkastelut ja 
asemanseutujen profilointi, 
sparraus ja verkostotuki

- Asemien mahdollisuudet 
yritystoiminnan 
kehitysalustoina, t&k-hanke

- Edelläkävijä-vertaiskaupunki/ 
seutu sparraus 

- Kansallis-kansainvälinen 
asemanseutuverkoston 
muodostaminen

TP: Liikennejärjestelmien digiloikka
- Terveyttä edistävän liikkumisen 

digitalisaatio; uudet käytännöt 
jakoon (jkl, kävely- ja pyöräily)

- Tulevaisuuden pysäköinti-
suunnitteluperiaatteet, mallinnus, 
t&k-hanke

- Harvaan asutun kaupunkialueen 
kutsuliikenne, kuljetusten yhdistely 
ja logistiikka, digisovellukset

- Kuljetustarpeen vähentäminen 
digitalisaatiolla, uusien kokeilujen 
tulosten levittäminen

- Edelläkävijäyritysten ja kaupunkien 
yhteistyö

- Yhteys liikennerevoluutioon
- Yhteys Kasvukäytävätoimiin

Työpaketit 2016 – 2018. 
TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT

ELINVOIMAKUNNAT,  RESURSSIVIISAS YHDYSKUNTA



TP 1. ”Asemanseuduille lisäarvoa”  -työpaketti

a) Asemien mahdollisuudet yritystoiminnan 
kehitysalustoina, t&k-hanke

b) Edelläkävijä-vertaiskaupunki/ seutu sparraus 
c) Asemanseutuverkoston muodostaminen



Asemanseutujen kehittäminen –
liiketoimintamahdollisuuksien etsintä, Inka ja Aiko

Yhteinen 
foorumi, 
koordinaatio 

Kokonaisuudet: 
toimintatapojen 
uudistaminen 

Osallistujat ja 
teemat

Yhteinen foorumi/ testialusta /pilotit käyttöön ja levitykseen
Jatkuva markkinavuoropuhelu 

Hankesparraus
Kehitysalustojen yhteiset toimintamallit ja palvelut

Kansainvälinen benchmark
Vientintä ja markkinointi kokeilumahdollisuuksista

Tiekartta ja 
pelisäännöt 

Sopimus-
mallit:
innovatiiviset 
hankinnat

Espoo
• xx
• xx

Lahti
• xx
• xx

Sjoki
• xx
• xx

Tampere
• xx
• xx

Vantaa
• xx
• xx

Yritys-
kilpailut, 

palvelumallit

Joensuu
• xx
• xx

Elias
• xx
• xx

Skaalautuminen; 
Asema, kotimaa,  
kv-pilotit

Kokeilujen 
jälkeen 

elämää?, 
”roll out”

Digitaali-
set appsit, 

MaaS

NN
• xx
• xx

Verkostokumppanit ja mahdollistajat: Elias, MAL, HHT, LIVI, Senaatti, VR
Verkostojen kehittäminen

Yhteinen
avoindata
ja rajapinnat

Hacathon



Kehittyvät asemanseudut innovaatioalustoina (KAI-hanke) = > 
ehdotus

• Koordinaatio- ja analyysihankkeen tehtävänä on…
• koordinoida eri kaupungeissa tehtäviä pilotteja ja kokeiluja 

• analysoida pilottien ja kokeilujen toteuttamista sekä niiden sisältöjen että prosessien osalta

• edesauttaa pilotoinneissa ja kokeiluissa kehitettävien tuotteiden, palveluiden ja teknologiakonseptien juurtumista ja 
skaalautumista

• mallintaa asemanseuduille soveltuvia innovaatioalustoja

• analysoida asemanseutujen erityispotentiaali elinkeino- ja innovaatiotoiminnan uutena ”kuumina lähteinä”, 

• luoda näkemystä siitä, kuinka asemanseutujen toiminnallinen kehittäminen asettuu osaksi laajempaa 
kaupunkikehittämistä sekä edellisiin näkökulmiin liittyen tuoda hankkeeseen kansainvälistä vertailutietoa (kv-caseja). 

• Koordinaatiohankkeen toteuttajina toimivat…
• Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Sente (tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen, dos. Ilari Karppi, tutkija Olli 

Ruokolainen) [koordinaattori]

• Tampereen teknillinen yliopisto, Kaupunkilaboratorio (professori Ari Hynynen, tutkija Jaana Vanhatalo)

TUKIPALVELUNA

• (MAL-verkosto / Tulevaisuuden kaupunkiseudut –teemaverkosto (Tero Piippo, Kati-Jasmin Kosonen)

• HHT / Suomen kasvukäytävä  (Anna-Mari Ahonen)



ASEMANSEUDUT KAUPUNKIEN KASVUN MOOTTOREINA 
Asemanseutujen kehittämisseminaari 19.5.2016 Sokos Hotelli Presidentti, Helsinki

 

11.45 Avaus, Tekes/ MAL-koordinaatio 
Päivän puheenjohtaja: Juha-Pekka Vartiainen, Joensuun kaupunki 
 
11.50 Valtakunnalliset ajankohtaiskatsaukset 
 
11.50  Valtion näkökulmaa ja linjauksia asemanseutujen kehittämiseen; Antti Kari, Senaatti  

12.05  Kehittämisaluemenettelystä kehittämismallia asemanseuduille? Suurten kaupunkien 
maapolitiikkaryhmän selvitys, Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto 

12.25  Kasvu- ja Kasvuvyöhykesopimukset asemanseutukehittämisen välineinä? 

 Kokoava katsaus linjauksista ja toimenpiteistä, Petra Stenfors, TEM 

 Kasvusopimuskaupungin asemanseutukehittäminen; Marketta Kujala, Vaasa 

 Asemien ja asemanseutujen kehittäminen vyöhykeyhteistyönä, Anna-Mari Ahonen, 
Suomen Kasvukäytävä  

 Kommenttipuheenvuoro, Anna Saarlo, Liikennevirasto 

12.50  VR:n näkökulma asemanseutujen kehittämiseen, puhuja vahvistuu myöhemmin 

Kysymyksiä, keskustelua 

 

13.15 Asemanseutujen kehittämiskonseptit - selvitettyä ja kokeiltua 

13.15 ELIAS- hankkeessa selvitettyä: Asemanseutujen kehittämiskonseptit, Ari Hynynen, TTY  

13.30  TEKES asemanseutujen liiketoiminnan edistäjänä, Markku Koponen, Tekes 

13.45  Uudet avaukset ja konseptit asemilla, yritykset kaupunkien kumppaneina, Paneeli,  

Reijo Kohonen, Kasvutehdas 

14.15  Iltapäiväkahvit/teet  
 
14.30  Asemanseutujen yritysaihiot ja pilottien esittelyt (Verkostokaupungit esittelevät 

asemanseudun ajankohtaisia kehityshankkeita ja niihin liittyvät yhteistyökumppanit)  

 Tekes hankekokonaisuuden kaupungit (Espoo, Hämeenlinna, Joensuu, Lahti, 
Seinäjoki, Vantaa, Tampere, yrityskumppanit) 50 min 

 Helsingin seutu, ELIAS hanke 10 min 

 MAL-verkoston asemanseutukaupungit 10 min 

 Tutkimuksen ja koordinointityön lisäarvo asemanseutujen kehittämisessä,  
Jari Kolehmainen, Tay JKK(10 min) 

 
15.50  Asemanseutujen tulevaisuudesta 

16.00  Tilaisuus päättyy 



TP 2. ”Tulevaisuuden asuntotuotanto” 

-työpaketti
a) Seudullisen asumiskatsauksen malli (vastuu Jyväskylä)

b) Asunto-osuuskuntaselvitys (vastuu PTT)

c) Lähiöt digiajassa (yhteistyö Raklin/Kuntaliiton kanssa)



Tulevaisuuden kaupunkiseudut
ELINVOIMAKUNNAT JA RESURSSIVIISAS YHDYSKUNTA  KAUPUNGISTUVASSA SUOMESSA

TP 2. TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANTO -TYÖPAKETTI

Seudullisen asuntokatsauksen malli

”ASUMISGIS”
Projektisuunnitelmaluonnos

19.4.2016

22.4.2016



Tavoite: Luoda väline asumisen ilmiöiden seudulliseen ja seutujen väliseen 

seurantaan. Referenssinä Jyväskylän seutu.

Taustaa

• Jyväskylän kaupunkiseudulla tuotettiin vuoteen 2012 saakka seudullisen asuntopolitiikan taustaksi seudullista 

asuntokatsausta. Katsaus sisälsi tietoa asumisolojen kehityksestä, toimintaympäristöstä, asuntotuotannosta, 

seudullisesta väestönkuvasta ja muuttoliikkeestä sekä arvion tulevien lähivuosien asuntotuotannosta. 

Jyväskylän seutu: Asuntokatsaus 2012

• Katsauksen säännöllinen laatiminen päättyi hallinnollisten muutosten ja resurssien puutteen vuoksi. Tarve on 

edelleen olemassa. Vanha katsausmalli ei ollut paikkatietopohjainen, nyt paikkatietopohjaisuus on keskeisessä 

roolissa.

• Hankkeessa uudistetaan seutujen parhaita käytäntöjä soveltaen asumiskatsaus siten, että samaa tietopohjaa ja 

tietolähteitä voidaan soveltaa valtakunnallisesti kaupunkiseuduilla. Samalla arvioidaan katsauksen tuottamisen tavat 

esim. kolmi-viisivuotissopimuksena ulkoisilta toimittajilta. 

22.4.2016 9

http://www.laukaa.fi/upload/docs/asuntotoimi/asuntokatsaus_2012.pdf


Yleisen nykytilanteen selvitys: seudullisten toimintatapojen analyysi konsulttityönä

1. Jyväskylän seudun asuntokatsauksen kriittinen arviointi.

2. Muiden seutujen vastaavat katsaukset: sisältö, mittaristo, tietopohja ja –lähteet. 

Miksi katsauksia laaditaan? Mihin kysymyksiin ne vastaavat ja mihin niiden pitäisi vastata?

Katsausten laadinnan resurssoinnit.

3. Johtopäätökset: parhaat käytännöt ja menetelmät sekä kehittämisideat

→ kehys seudullisen asuntokatsausmallin sisällölle

22.4.2016 10



Mittariston muodostaminen: yhteisiä mittareita asumisen 

seudullisten ilmiöiden seurantaan

• Mikä on mitattava ilmiö tai asia? Mitä mittayksikköä käytetään?

• Mitä varten ilmiötä tai asiaa mitataan ja millaista toimintaa mittari edistää?

• Mihin strategiaan mittari liittyy?

• Pääpaino kvantitatiivisissa mittareissa.

• Normatiiviset mittarit: ilmiön volyymia kuvaavat

• Esim. myönnetyt rakennusluvat, valmistuneet asunnot, väestömäärän kehitys, 

muuttoliike.

• Suhteutettujen mittareiden muodostaminen, vertailtavuus.

• Strategiset mittarit: strategisten tavoitteiden toteutumista kuvaavat

• Mitkä strategiset tavoitteet kaikille seuduille yhteisiä ja samoilla mittareilla 

seurattavia?

22.4.2016 11



Täydennysrakentamisen seurannan mittarit

12

Keskusten
ytimet*

Keskeinen
joukko-

liikennekäytävä

V1-
vyöhyke

V2-
vyöhyke

V1+V2-
vyöhykkeet

yhteensä

Osuus valmistuneista kerros- ja rivitaloasunnoista

YHT.
2011-2015 
valmistuneet

29 % 48 % 80 % 15 % 95 %

Kaikki kerros- ja 
rivitalot

32 % 45 % 75 % 21 % 96 %

Osuus kaikista asunnoista

YHT.
2011-2015

21 % 39 % 70 % 18 % 88 %

Kaikki asunnot 25 % 35 % 64 % 25 % 88 %

Osuus väestöstä

2015 19 % 28 % 56 % 28 % 84 %

Jo nykyisellään Jyväskylän 

asuntorakentaminen sijoittuu hyvin 

pitkälle olemassa olevaan 

yhdyskuntarakenteeseen.

Viimeisen viiden vuoden aikana lähes 

puolet valmistuneista kerros- ja 

rivitaloasunnoista on sijoittunut 

keskeisen joukkoliikennekäytävän 

varrelle. 

Myös täydennysrakentamisen V1-

vyöhyke on kasvattanut asunto-

tuotannollista merkitystään koko 

asuntokantaan nähden. Noin 80 % 

valmistuneista kerros- ja rivitaloista 

on sijoittunut V1-vyöhykkeelle.

Keskuksiin valmistuneiden 

asuntojen osuus on kaventunut

hieman koko asuntokantaan nähden. 

Keskusten ytimet ovat suurelta osin 

suhteellisen tiiviitä, joten 

täydennysrakentamis-potentiaali on 

usein rajallinen ympäröiviin alueisiin 

nähden.

Väestöstä lähes viidesosa asuu 

keskusten ydinalueilla. V1-

vyöhykkeen osuus on yli puolet 

koko väestöstä. Tavoitteena on tämän 

osuuden pitäminen korkealla myös 

jatkossa.

*strateginen keskusta-alue, aluekeskusten ja lähikeskusten ydinalueet

ESIMERKKEJÄ STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JA MITTAREISTA

KymppiR2016-ohjelma (taustana Jyväskylän kaupungin yleiskaava)

MITÄ VASTAAVIA MUODOSTETTAVISSA SEUDULLISESTI?
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Jyväskylän kaupungin yleiskaavan tavoitteena 

on ohjata täydennysrakentaminen nykyistä 

voimakkaammin jo rakennetuille alueille. 

Yhdyskuntarakenteellisesti erityisen otollisia 

täydennysrakentamisen paikkoja ovat keskukset 

ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varsilla olevat 

alueet:

Strateginen keskustatoimintojen alue, 

aluekeskukset ja lähikeskukset
Monitoiminnalliset, tiivistyvät keskukset.

Keskeinen joukkoliikennekäytävä
Erityisen korkean palvelutason joukkoliikennereitti. 

Reitin varrelle sijoittuu merkittäviä 

työvoimavaltaisia palveluja, oppilaitoksia, 

kaupunkimaista tehokasta asumista ja merkittäviä 

kaupallisia palveluja.

Vyöhyke 1 (V1) ( + Tikkakosken ja 

Korpilahden taajamat)
Ensisijainen rakentamisen kohdentamisvyöhyke, 

jolle tehokas ympäristöönsä sopiva täydennys-

rakentaminen ja uudisaluerakentaminen on 

erityisen suotavaa. Toiminnat tukeutuvat helposti 

saavutettavaan joukkoliikenteeseen, laadukkaisiin 

pyöräilyreitteihin ja keskustassa sekä 

aluekeskuksissa myös kävelyyn.

Vyöhyke 2 (V2)
Toissijainen rakentamisen kohdentamisvyöhyke, 

jolle ympäristöönsä sopiva täydennysrakentaminen 

ja uudisaluerakentaminen on suotavaa. Toiminnat 

tukeutuvat joukkoliikenteeseen, pyöräilyreitteihin ja 

mahdollisuuksien mukaan kävelyyn.

Jyväskylän kaupungin yleiskaava
Keskuksiin sekä kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaa 

täydennysrakentamista

HUHTASUOLOHIKOSKI

KORTEPOHJA

KELTINMÄKI

ETELÄPORTTI

KUOKKALA

VAAJAKOSKI

SÄYNÄTSALO

PALOKKA

TIKKAKOSKI

KORPILAHTI

ESIMERKKEJÄ

STRATEGISISTA 

TAVOITTEISTA JA 

MITTAREISTA
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Omakotitalolupien alueellinen 

jakautuminen
RAKENNUSLUVAT

Asemakaava-
alueille

Osayleiskaava-
alueille* Maaseudulle Yhteensä

2009 156 24 15 195

80 % 12 % 8 %

2010 179 30 33 242

74 % 12 % 14 %

2011 151 40 13 204

74 % 20 % 6 %

2012 129 37 14 180

72 % 20 % 8 %

2013 164 15 16 195

84 % 8 % 8 %

2014 90 15 9 114

79 % 13 % 8 %

2015 82 20 9 111

74 % 18 % 8 %

YHTEENSÄ 951 181 109 1 241

77 % 15 % 9 %

* Myös vireillä olevat osayleiskaavat huomioitu

Vuonna 2015 haettujen pientalolupien määrä pysytteli vuoden 2014 

tasolla. Pientalolupia on haettu selvästi vähemmän esim. viiden vuoden 

takaiseen verrattuna. Omakotitalorakentamisen jakautuminen 

asemakaava- ja maaseutualueiden kesken on pysynyt suhteellisen 

vakiona. Hieman yli kolme neljäsosaa pientaloista rakennetaan 

asemakaava-alueille. 

ESIMERKKEJÄ STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JA MITTAREISTA



Tietolähteet ja menetelmät

• Tietojen keruu: 

• Mitä tietoja tarvitaan?

• Mistä tarvittavat tiedot saadaan?

• Miten usein tiedot kerätään? Katsauksen päivitystiheys.

• Tietojen analysointi ja raportointi:

• Miten lähtötiedot yhdistetään? Mitä paikkatietomenetelmiä käytetään?

• Miten tiedot esitetään ja havainnollistetaan?

• Vastuut:

• Kuka kerää, analysoi ja raportoi tiedot?

• Kuka analysoi ja tekee johtopäätökset? Omana vai tilaustyönä?

22.4.2016 15



AJANKOHTA HANKKEEN VAIHE JYVÄSKYLÄN SEUDUN ASUNTOKATSAUKSEN 

LAADINTA KYMPPIR-TYÖN YHTEYDESSÄ

Huhti-kesäkuu • Kiinnostuneiden kaupunkiseutujen kartoittaminen ja 

ohjausryhmän perustaminen: Jyväskylän kaupunki, MAL-

verkosto + esim. 3-4 seutua. Kymppi-Moni–hankkeen kuntia?

• Tarjouspyyntö konsulttityöstä ja konsultin valinta.

Projektiryhmän perustaminen: Jyväskylä, Laukaa, Muurame.

Laukaa kevään 2016 aikana Locus-paikkatietojärjestelmän

seutukäyttäjäksi, Muurame seutukäyttäjänä jo aiemmin.

Elokuu 1. Kokoontuminen: hankkeen kick off –tilaisuus

• Ohjausryhmän perustaminen ja kokoontuminen

• Projektin sisällön ja yhteisten tavoitteiden 

terävöittäminen

• Pohjustusta yleisen nykytilanteen selvittämiseksi, 

seutukohtaiset puheenvuorot, konsultti mukana.

Projektiryhmän kokoontuminen. Tavoitteet yhteiselle 

asuntokatsaukselle.

Syyskuu-

lokakuu

• Yleisen nykytilanteen analyysi konsulttityönä:  katsausten 

analysointi, haastattelut ja raportointi.

→ Hahmotelma seudullisen asuntokatsausmallin sisällöstä, 

tarvittavista tietolähteistä ja menetelmistä.

Seudullinen kehittämiskeskustelu

Marraskuu 2. Kokoontuminen:  seudullisen asuntokatsausmallin työpaja

• Yleisen nykytilanteen analyysin johtopäätökset → 

kehys seudullisen asuntokatsausmallin sisällölle ja 

mittaristolle, yhteistä ideointia.

Projektiryhmän kokoontuminen: seudullisen 

asuntokatsausmallin runko. 

Marras-helmikuu Seudullisen asuntokatsausmallin koostaminen. Katsauksen 

tuottamistapojen arviointi.

Asuntokatsauksen laadinta osana Jyväskylän asumisen 

maankäytön toteuttamisohjelma KymppiR2017-ohjelmaa. 

Katsaus liitteeksi.

Maaliskuu-

huhtikuu

3. Kokoontuminen: seudullisen asuntokatsausmallin esittely, 

yhdessä MAL-verkoston muiden hankkeiden kanssa yhteinen 

tilaisuus?

KymppiR2017-ohjelman hyväksymiskäsittely.

Aikataulu: syksy 2016 – kevät 2017



Kustannusarvio

• Osa työstä Jyväskylän kaupungin työnä osana omia prosesseja.

• Konsulttityön rahoitusehdotus: MAL-verkosto 10000 € + Jyväskylän kaupunki 

5000 €.

• Tarjouspyyntö:
– Yleisen nykytilanteen selvitys

– Seudullisen asuntokatsausmallin runko

– Optio: Seudullisen asuntokatsausmallin koostaminen ja viimeistely Jyväskylän 

referenssikatsauksen laadinnan pohjalta (Jyväskylän katsaus omana työnä).
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Asunto-osuuskunta – uusi yhteisöllinen 
rakentamisen ja asumisen malli

Heidi Forsström-Tuominen



Tausta

 Toimintaympäristön muutokset

– Yksilölliset tarpeet

– Yhteisöllisyys ja osallisuus

– Laatutekijät ja turvallisuus

 Uusien toimintamallien löytäminen

 Positiiviset kokemukset asunto-osuuskunnista Euroopasta ja maailmalta

 Suomessa joitakin asunto-osuuskuntia, mutta suhteellisen vähän tietoa ja kokemuksia

Heidi Forsström-Tuominen



Tavoitteet

 Luoda ymmärrystä asunto-osuuskuntarakentamisesta ja -
asumisesta nyky-ympäristössä ja -yhteiskunnassa sekä 
tarpeen mukaan muodostaa ja kuvata uusi asunto-
osuuskuntamalli

1) kartoittaa kansainvälisiä kokemuksia asunto-
osuuskunnista ja verrata niitä Suomessa aikaisemmin 
käytettyihin malleihin

2) kartoittaa toimintaympäristön muutokset ja asunto-
osuuskuntiin liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet eri 
sidosryhmien näkökulmista

3) kartoitusten perusteella mahdollisesti muodostaa 
asunto-osuukuntamallit sisältäen a) 
asukasosuusomistajat ja b) yhdistelmä 
asukasosuusomistaja ja vuokranantajaosuusomistaja 
sekä c) tarkastella mallilla toteutettavien kohteiden 
manageerauksen ja rahoituksen toteuttamistapoja 
sekä d) laillisia reunaehtoja ja muutostarpeita

Heidi Forsström-Tuominen



Tutkimusmenetelmät ja aineisto

1) Systematic review (Tranfield et al., 2003) eli systemaattinen 
kirjallisuuskatsaus

2) Kirjallinen aineisto ja sidosryhmähaastattelut
– Mitkä tekijät rakentamisen ja asumisen toimintaympäristön 

muutoksessa vaikuttavat rakentamisen ja asumisen mallin 
valintaan ja mahdollisesti tekevät asunto-osuuskunnasta 
varteenotettavan mallin?

– Miksi tietyt asumisen mallit ovat olleet Suomessa yleisiä?
– Millaisia ovat nykyisin käytössä olevat asunto-osuuskunnat 

Suomessa?
– Minkälaisia tarpeita ja mahdollisuuksia asunto-osuuskuntamallin 

hyödyntämiseen liittyy?

3) Yhteiskehittely
- Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit yhdessä
- Työpaja teemoittain ja kysymyksittäin
- Pienryhmissä
- Aineiston synteesi yhdessä
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Toteutus

 Kolmessa vaiheessa

 Toteuttajana Pellervon taloustutkimus PTT ry

 Yhteistyökumppaneina RAKLI ry, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja 
Ympäristöministeriö, Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere sekä MAL-verkosto

 Huhti – lokakuu 2016

 Kokonaisbudjetti 56 000 e (suunnittelu + 5 htkk + matkat + tiedotustilaisuus)

 Raportoinnista sovitaan ohjausryhmässä

Heidi Forsström-Tuominen



Tulosten julkaisu ja hyödyntäminen

 Väliraportit

 Loppuraportti

 Tiedotustilaisuus 

– media ja yhteistyökumppanit

– muutama kirjoitus sanoma- ja ammattilehtiin

 Jatko-optioina 

– seminaarit

– työpajat ja koulutukset

– opaskirjanen

– jatkoselvitykset
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Ohjausryhmä

 Ohjausryhmä koostuu hankkeen rahoittajatahoista (RAKLI, Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARA ja Ympäristöministeriö, Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, MAL-
verkosto + Pellervo-Seura)

 Ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan

 Kokoonkutsujana RAKLI
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Ensimmäiset askeleet ja eteneminen

 Systematic review (Tranfield et al., 2003), huhti – toukokuu 2016

 Sidosryhmien kuuleminen ja haastatteleminen, touko – elokuu 2016

– sidosryhmien kartoittaminen

– haastattelujen järjestäminen ja toteuttaminen

– haastattelut ennen kesälomakautta

– kerätyn aineiston analyysi elokuussa

 Mallin yhteiskehittely, elo – lokakuu 2016

– työpajan/-pajojen suunnittelu

– toteutus syyskuun kolmannella viikolla

– loppuraportti marraskuun alussa

 Ekskursio

– elokuussa?
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TP 3. ”Liikennejärjestelmien digiloikka” -työpaketti

a) Uudet pysäköintiratkaisut osana älykkäitä 
liikennejärjestelmiä (HSL, HSY, Tre, Lahti)

b) Liikenteen ja maankäytön arvioinnin menetelmät ?

c) Kutsuliikenne, logistiikka, digitalisaation pilotit





TP 4. ”Joustava maankäytön suunnittelu” –työpaketti

a) Palveluverkkojen digitalisaatio
(yliopistoharjoittelija)
b) Periaatekaavoitus ja GIS-kaavoitus (Jyväskylä)
c) Biotalous kaupunkiseuduilla


